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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s §53 odst. 2 a §52 odst. 1
stavebního zákona ve spojení s § 20 a 22 stavebního zákona zahájení řízení:
opakované veřejného projednání

Návrhu změny č. 1 územního plánu Havraň
pořizované zkráceným postupem dle § 55a -55b stavebního zákona
Na základě výsledků veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Havraň došlo
k podstatné úpravě návrhu, která podle § 53 odst. (2) stavebního zákona vyžaduje opakované veřejné
projednání. Upravený návrh se v rozsahu těchto úprav projedná v souladu s §52 a §53 stavebního
zákona na opakovaném veřejném projednání.
Opakované veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Havraň se bude konat dne
25. 1. 2021 (pondělí) od 15.00 hod v budově obecního úřadu Havraň. V případě platnosti usnesení
vlády ČR, na základě kterého nebude možné provést veřejné projednání ve vnitřních prostorách
budov, se bude veřejné projednání konat před budovou obecního úřadu za dodržení všech
epidemiologických opatření.
Vzhledem k rozsahu projednávaného Návrhu změny č. 1 územního plánu Havraň není možné
zveřejnit jej na úřední desce v plném rozsahu. Ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2 správního řádu je
úplné znění Návrhu změny č. 1 územního plánu Havraň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup na webových stránkách obce Havraň http://www.ouhavran.cz. Dále je možné do Návrhu
změny nahlížet v úředních hodinách na obecním úřadě Havraň.
Návrh změny č. 1 územního plánu Havraň je rovněž k nahlédnutí v úředních dnech na Magistrátu
města Mostu, odbor rozvoje a dotací - Ing. Marie Divišová, kancelář č. 111 (v neúřední dny po
telefonické domluvě na č. 476 448 207) a současně je zveřejněn na webových stránkách města Mostu
http://www.mesto-most.cz.
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Námitky proti návrhu změny č. 1 územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, a to nejpozději do 7 dnů ode
dne veřejného projednání (tj. 2. 2. 2021).
Námitka musí obsahovat:
- odůvodnění předkládané námitky
- údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
- vymezení území dotčeného námitkou (zákres pozemků v katastrální mapě)
Ve stejné lhůtě může každý uplatnit své připomínky.
a námitkám se nepřihlíží.

K později uplatněným připomínkám

Adresou pro zaslání námitek a připomínek je Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací,
Radniční 1, 434 69 Most.
Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh
rozhodnutí o námitkách je, ve smyslu § 53 a § 54 stavebního zákona a § 172 správního řádu, součástí
odůvodnění změny územního plánu. Změnu územního plánu vydá zastupitelstvo obce opatřením
obecné povahy, které bude ve smyslu § 173 odst. 1 správního řádu oznámeno veřejnou vyhláškou.

Ing. Iva Mazurová
vedoucí odboru rozvoje a dotací
(opatřeno elektronickým podpisem)
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