Obecní úřad Křenovice
Křenovice č.p. 48
398 43 Bernartice

Dne
23.2. 2020

Vyřizuje:
Ing. Lenka Šímová
Oprávněná úřední osoba pořizovatele

Kontakt:
607 954875
simova@studiomap.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Křenovice, 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“)
pořizuje na základě usnesení Zastupitelstva městyse Křenovice v souladu s § 6 odst. 2 stavebního
zákona územní plán Křenovice.
Návrh územního plánu Křenovice včetně bude v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až
174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
projednán na opakovaném veřejném projednání. Toto projednání s odborným výkladem zpracovatele
se budou konat

dne 29.3.2021 od 16:00 hodin.
S ohledem na pandemii Coronaviru a vyhlášení nouzového stavu pro území ČR, pořizovatel oznamuje,
že veřejné projednání územního plánu Křenovice proběhne formou online přenosu, a to na níže
uvedeném odkazu:
Připojte se přes počítač nebo mobilní aplikaci
Kliknutím sem se připojíte ke schůzce
Na tomto odkazu se přihlaste dne 29. března 2021 od 16:00 hodin.
V případě nedisponujete-li internetovým připojením, je možné sjednat individuální schůzku ve výše
uvedené datu, tj. dne 29.3.2021 s projektantem územního plánu, a to na tel: čísle 602709726 nebo
724152929, kde Vám bude sdělen konkrétní čas. Tyto schůzky budou probíhat na obecním úřadu
Křenovice.
S návrhem územního plánu Křenovice je možné se seznámit:
•

v listinné podobě na úřadu Obecní úřad Křenovice, Křenovice 48, 39843 Křenovice, během
úředních hodin obecního úřadu,

•

na elektronické úřední desce Obecního úřadu Křenovice, tj. na https://www.obeckrenovice.cz/.

V souladu s § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona může každý do 7 dnů ode dne konání opakovaného
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. 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 později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
Námitky, připomínky a stanoviska lze v souladu s § 53 odst. 3 stavebního zákona uplatnit pouze k těm
částem návrhu, které byly od veřejného projednání konaného dne 18.12.2020 upraveny. Jedná se o
tyto úpravy:
•

upřesnění hranice biokoridoru LBK4 při průchodu v plochách zahrad,

•

vymezení koridou pro zásobování vodou T1 v jihovýchodní části sídla Křenovice,

•

rozšíření ploch zahrad v jižní části správního území obce Křenovice.

Písemné námitky, připomínky a stanoviska musí být uplatněny písemně u pořizovatele – Obecní úřad
Křenovice a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Adresa
pořizovatele: Obecní úřad Křenovice, Křenovice 48, 39843 Křenovice.

Stanislav Bartoš
starosta obce

Vyvěšeno dne:

podpis a otisk úředního razítka
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podpis a otisk úředního razítka

