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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ - ŘÍZENÍ
O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU MEZNO
Obecní úřad Mezno, jako pořizovatel územního plánu (dále též ÚP) Mezno, příslušný podle §
6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
oznamuje, v souladu s § 171- 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě
upraveného a posouzeného návrhu ÚP Mezno, opakované veřejné projednání návrhu
opatření obecné povahy vedeného podle ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona.
Opakované veřejné projednání - řízení o návrhu územního plánu Mezno se projednává
výhradně v rozsahu provedených úprav.

Opakované veřejné projednání se uskuteční dne 3. června 2016 od 15.00 hodin
v místnosti Obecního úřadu Mezno.

Pořizovatel zajistil zveřejnění a zpřístupnění návrhu územního plánu Mezno
upraveného pro opakované veřejné projednání
ve lhůtě od 3. května 2016 do 10. června 2016 takto:
v tištěné podobě na Obecním úřadu Mezno
doporučujeme využít úřední hodiny, jinak dle dohody (tel. 724 257 837, 724 185 884)
v elektronické podobě na webových stránkách Obecního úřadu Mezno na
internetové adrese: http://www.mezno.cz
Na klasické na úřední desce pak bude z technických důvodů spočívajících ve velkém objemu
spisu vystavena pouze tato veřejná vyhláška.

Základní informace o změnách provedených v dokumentaci od veřejného projednání:
změny se týkají k.ú. Miřetice, sídla Miřetice:
- Vymezení zastavitelné plochy ZMi 5 plochy bydlení v RD venkovské pro cca 2 RD – plocha
byla součástí projednávané dokumentace omylem začleněna do plochy zastavěné.
Zdůvodnění zařazení do zastavitelné plochy uvedeno v kap. h 3) Přehled a charakteristika
vybraných zastavitelných a rozvojových ploch, na straně 72.
- Vymezení plochy Zmi 6 plochy bydlení v RD venkovské pro cca 1RD - změna funkce
v zastavěném území. Zdůvodnění je uvedeno v kap. h 3) Přehled a charakteristika
vybraných zastavitelných a rozvojových ploch, na straně 72.
- Další drobné změny v zastavěném území zohledňují nejnovější mapový podklad a změnu
funkce plochy s ohledem na stávající vodní plochu, plochu dopravní infrastruktury – místní
komunikaci. Úpravou dále došlo k napravení hranic chybně vymezeného zastavěného
území.
Textová část výroku byla doplněna hlavně v ploše zeleň krajinná a pro vodní plochy
nacházející se v zastavěném území.
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UPOZORNĚNÍ:
1. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 10. června 2016 ( včetně)
může každý uplatnit své připomínky a to výhradně k částem úprav, které byly od
veřejného projednání změněny. Dotčené osoby, tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, mohou uplatnit námitky, ve
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
a vymezit území dotčeného námitkou a to výhradně k částem úprav, které byly od
veřejného projednání změněny (§ 53 odst. 2 stavebního zákona). K později uplatněným
připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
2. Námitky a připomínky se uplatňují výhradně písemně, popř. způsobem podle § 37
odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, u pořizovatele, Obecního úřadu Mezno, a
musí obsahovat předepsané náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu, zejména
musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje (§ 22 odst. 3
stavebního zákona).

Rudolf Vobruba
starosta obce

Na úřední desce obecního úřadu musí být vyhláška vyvěšena po celou dobu projednání a to
od 3. května 2016 do 10. června 2016 (včetně)
Vyvěšeno na úřední desce dne: ………..

Sejmuto dne ……..

razítko, podpis:

razítko, podpis……….

……………

