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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU
Městský úřad Mnichovo Hradiště, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (úřad územního
plánování - pořizovatel) ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 2
stavebního zákona projednávání návrhu zadání Územního plánu Klášter Hradiště nad Jizerou, zpracovaného
dle § 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.
Jelikož vzhledem k rozsahu návrhu zadání Územního plánu Klášter Hradiště nad Jizerou (dále jen „návrh zadání“)
není možné tuto písemnost v celém rozsahu vyvěsit na úřední desce, je v souladu s ustanovením § 20 odst. 2
stavebního zákona vyvěšeno na úřední desce a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněno pouze
toto oznámení.
V listinné podobě bude kompletní návrh zadání vystaven k veřejnému nahlédnutí od 17.01.2014 do 17.02.2014
na Městském úřadě v Mnichově Hradišti, Odboru výstavby a ŽP, Masarykovo nám. 1, II. patro, č. dveří 202 - odd.
speciálních činností (PO a ST 8:00 – 17:00, ÚT a ČT 8:00 – 15:00, PÁ 8:00 – 13:00), na Obecním úřadě v Klášteře
Hradiště nad Jizerou (PO a ST 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00, ÚT a ČT 8:00 – 12:00 a 12:30 – 15:00, PÁ 8:00 – 12:30)
a současně bude v elektronické podobě zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách:
http://www.mnhradiste.cz/urad/struktura/vzp/uzemni-planovani/prehled-stavu-up/klaster
Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky tj. do 17.02.2014 může každý uplatnit u pořizovatele písemné
připomínky.
Dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím je návrh zadání zaslán jednotlivě.
Dotčené orgány a krajský úřad mohou uplatnit své požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních
právních předpisů do 30 dnů od obdržení tohoto oznámení s návrhem zadání. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce
uplatnit své podněty.
K požadavkům dotčených orgánů a krajského úřadu, k podnětům sousedních obcí nebo k připomínkám
uplatněným po lhůtách výše uvedených se nepřihlíží.
Požadavky, podněty, připomínky mohou být zaslány do datové schránky pořizovatele (8ztb4jw), případně písemně
na jeho adresu:
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a ŽP, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště.

Ing. Martina Nikodemová v.z.

otisk razítka

vedoucí odd. speciálních činností
Odboru výstavby a ŽP
oprávněná úřední osoba
Vyvěšeno na úřední desce města Mnichovo Hradiště a obce Ptýrov a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup na www.mnhradiste.cz na www.klasterhradiste.cz.
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