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VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
o projednání a zveřejnění návrhu
Územní studie Rotava Nad městem (ÚS3)
Městský úřad Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče (dále jen
"pořizovatel"), jako úřad územního plánování – pořizovatel územně plánovací dokumentace
příslušný podle § 6 odstavce 1 písmene b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
pořizuje z vlastního podnětu v souladu s ustanovením § 30 stavebního zákona Územní studie
Rotava Nad městem (ÚS3) a ve vazbě na § 52 stavebního zákona a dle §§ 171 až 174 zákona č.
500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen „správní řád“) oznamuje projednání
návrhu „Územní studie Rotava Nad městem (ÚS3)“,
které se uskuteční ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Rotava (I. patro)
dne 26. května 2021 (středa) od 15:30 hod.
Projektantem územní studie je AGORA STUDIO, IČ: 13125834, Vinohradská 156, 130 00
Praha 3 – Ing. arch Ivan Kaplan - autorizovaný architekt, kterého žádáme o účast a zajištění
odborného výkladu.
Návrh územní studie bude ve vazbě na ustanovení § 52 odst. 1 a 3 stavebního zákona, ve vazbě
na ustanovení § 172 odst. 1 a 3 správního řádu a § 20 stavebního zákona zveřejněn po dobu 30
dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky (nejpozději do 2.6.2021).
Pořizovatel oznamuje, že byl zveřejněn návrh Územní studie Rotava Nad městem (ÚS3).
Vzhledem ke skutečnosti, že s ohledem na rozsah návrhu územní studie jej není možno zveřejnit
na úřední desce v plném rozsahu, sděluje pořizovatel v souladu s ustanovením § 172 odst. 2
správního řádu a § 20 odst. 1 stavebního zákona, že s návrhem územní studie je možno se
seznámit:


u pořizovatele : u Odboru územního plánování Městského úřadu v Kraslicích, č.dv. 408,
doporučujeme v úředních dnech a hodinách : Po a St 7-11,30 a 12,00-17 hodin a mimo
tyto dny a hodiny dle předchozí telefonické domluvy (tel. 352 370 446).
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 u města Rotava – Odbor rozvoje a investic města - p. Troják, doporučujeme v úředních
dnech a hodinách : Po a St 7-11,30 a 12,00-17 hodin a mimo tyto dny a hodiny dle
předchozí telefonické domluvy (tel. 359 574 138).
 Návrh územní studie je také přístupný v elektronické podobě na www.kraslice.cz v sekci
Významné dokumenty → Územní plán Rotava → Projednávaný návrh Územní studie
Rotava Nad městem (ÚS3).
Poučení a výzva podle § 52 stavebního zákona :
Námitky proti návrhu územní studie mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (nejpozději do 2.6.2021 včetně) může
každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle předchozího odstavce námitky, ve kterých
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit
území dotčené námitkou.
Námitky a připomínky podané písemně před veřejným projednáním musí být uplatněny na
adrese pořizovatele:
Městský úřad Kraslice
Odbor územního plánování, SÚ a PP
Nám. 28. října 1438
358 20 Kraslice
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Ing. Iva Harapátová v.r.
úřednice odboru územního plánování,
stavebního úřadu a památkové péče
„elektronicky podepsáno“ „otisk úředního razítka“

Toto opatření musí být vyvěšeno po uvedenou dobu na úřední desce Městského úřadu Kraslice a současně
Městského úřadu Rotava. Ve stejný den, kdy se vyvěsí na úřední desce, bude oznámení vyvěšeno i
způsobem umožňující dálkový přístup, na tzv. „elektronických úředních deskách“ v souladu
s ustanovením § 25 odstavce 2 správního řádu a § 20 stavebního zákona.
Vyvěšeno dne: 14.4.2021

Sejmuto dne: 3.6.2021

Potvrzení (razítko a podpis orgánu) o vyvěšení a sejmutí oznámení. ………………………………….

Obdrží:
E. Ostatní
1. Městský úřad Rotava, ke zveřejnění, IDDS: w4tb7kv
sídlo: Sídliště č.p. 721, 357 01 Rotava 1
2. Městský úřad Kraslice - ke zveřejnění, nám. 28. října č.p. 1438, 358 20 Kraslice

