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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Vráto, který zajistil splnění kvalifikačních požadavků dle § 24 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“), oznamuje
opakované veřejné projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Vráto
podle § 53 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Obecní úřad Vráto, dále sděluje, že
návrh změny č. 3 územního plánu Vráto bude projednán
dne 23. srpna 2021 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu Vráto
Návrh změny č. 3 územního plánu Vráto je doručován veřejnosti touto veřejnou vyhláškou
a informace o jeho zveřejnění jsou uvedeny na úřední desce obecního úřadu.
S ohledem na skutečnost, že vzhledem k rozsahu návrhu změny č. 3 územního plánu Vráto
není tento návrh možno celý zveřejnit na klasické úřední desce, je kompletní dokumentace
v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu, k dispozici na obecním úřadě Vráto,
Vráto 20, kde se s ním můžete seznámit v úředních hodinách, po telefonické dohodě. Celá
dokumentace je rovněž k dispozici na webových stránkách obce na adrese:
http://www.vrato.cz/
V souladu s § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona může každý do 7 dnů ode dne konání
veřejného projednání, uplatnit písemné připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, mohou ve stejné lhůtě podat
písemné námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí
dokládající dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Námitky k prvkům náležejícím
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regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona. K
později uplatněným připomínkám, námitkám se nepřihlíží.
Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona mohou do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání,
dotčené orgány a krajský úřad uplatit svá stanoviska k částem řešení, které byly od
společného jednání změněny. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
Písemné námitky, připomínky a stanoviska musí být uplatněny písemně u pořizovatele –
Obecní úřad Vráto a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je
uplatňuje. Adresa pořizovatele: Obecní úřad Vráto, Vráto 20, Vráto 370 01.
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