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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA
kterou se oznamuje konání 1. opakovaného veřejného 

projednání upraveného návrhu územního plánu
Nesuchyně

Obecní úřad Nesuchyně příslušný podle § 6 odst.(2) zákona č.183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořizovatel 
územního plánu Nesuchyně

oznamuje
v souladu s § 52 odst.(1), § 22 stavebního zákona a v souladu s §§ 171 až 174 zákona č.500/2004 

Sb. o správním řízení ve znění pozdějších předpisů

konání 1. opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu územním plánu 
Nesuchyně.

1. opakované veřejné projednání spojené s odborným výkladem
upraveného návrhu územního plánu Nesuchyně v rozsahu úprav se koná

v úterý 17. března 2020 od 10,00 hodin
na Obecním úřadě Nesuchyně

Upravený návrh územního plánu Nesuchyně, který se přímo dotýká zájmů všech 
vlastníků nemovitostí v k.ú.Nesuchyně (dále jen „návrh ÚP“) je od 10.2.2020 do 24.3.2020
na Obecním úřadě Nesuchyně a na elektronické adrese www.obec-nesuchyne.cz vystaven 
k veřejnému nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ:
1. Námitky proti návrhu ÚP v rozsahu úprav mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb 

dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. (§ 52 odst.(2) 
stavebního zákona)

2. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý v rozsahu úprav 
uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle  § 52 odst. (2) stavebního zákona 
námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující 
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako 
nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od předchozího 
veřejného projednání změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a 
námitkám se nepřihlíží. (§ 52 odst. (3) stavebního zákona).

Připomínky, námitky a stanoviska lze zasílat na adresu:
Obecní úřad Nesuchyně, Nesuchyně 21, 270 07 Mutějovice,  IDDS: d8tajy3

na úřední desce vyvěšeno dne: 10.2.2020
vyhláška doručena dne: 25.2.2020                                                   ……………………………..
z úřední desky sejmuto dne:                                                           Jiří Barsa - starosta obce




