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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení řízení o vydání
Změny č. 4 územního plánu Hamry nad Sázavou
V souladu s ustanovením § 22, § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Městský úřad Žďár nad Sázavou,
odbor stavební a územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o
zahájení řízení o vydání Změny č. 4 územního plánu Hamry nad Sázavou (dále jen „Změna č.4
ÚP) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené Změny č.4 ÚP.
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, jako pořizovatel Změny
č.4 ÚP ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
oznamuje
v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona, konání veřejného projednání návrhu
Změny č. 4 územního plánu Hamry nad Sázavou, které se bude konat:
v pondělí dne 13.06.2022 od 15:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hamry nad
Sázavou, Hamry nad Sázavou č.p. 322.
Návrh změny č. 4 ÚP je v tištěné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Hamry nad Sázavou a
na Městském úřadě Žďár nad Sázavou, odboru stavebním a územního plánování, Žižkova 227/1,
Žďár nad Sázavou.
Návrh změny č. 4 ÚP je vystaven na webových stránkách města: https://www.hamryns.cz/
a dále na adrese: www.zdarns.cz, Město → Z obcí ve správním obvodu → Návrh změny č.4
územního plánu Hamry nad Sázavou

http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/z-obci-ve-spravnim-obvodu/
V souladu s ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávnění investoři a zástupci veřejnosti podat námitky proti návrhu Změny č.4
ÚP Hamry nad Sázavou. Námitky s odůvodněním a vymezením dotčeného území lze uplatnit
u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru stavebním a územního plánování do 7 dnů ode dne
veřejného projednání.
Ve stejné lhůtě může každý u Městského úřadu Žďár nad Sázavou uplatnit připomínky
k návrhu Změny č.4 ÚP Hamry nad Sázavou. Dotčené orgány a krajský úřad uplatní ve stejné
lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání návrhu změny č. I ÚP Svratka
změněny. K později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.
KB Žďár nad Sázavou
č. ú. 328751/0100

IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841

tel.: 566 688 111

e-mail: meu@zdarns.cz
internet: www.zdarns.cz

V souladu s ust. § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují
písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Adresa pro doručování: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování,
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, ID datové schránky ybxb3sz.
Návrh změny č 4 územního plánu Hamry nad Sázavou a oznámení o konání veřejného projednání
podle § 52 odst. 1 stavebního zákona Městský úřad Žďár nad Sázavou doručuje veřejnou
vyhláškou.
Písemnost doručovaná prostřednictvím veřejné vyhlášky podle § 25 odst. 3 správního řádu se
považuje za doručenou patnáctým dnem vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který
písemnost doručuje, tj. Městského úřadu Žďár nad Sázavou a Obecního úřadu Hamry nad
Sázavou, pokud byla v téže lhůtě zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Otisk úředního razítka

Ing. Darina Faronová
referentka odboru stavebního a územního plánování

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou
a na úřední desce Obecního úřadu Hamry nad Sázavou.

Vyvěšeno dne: ………………………………
Sejmuto dne:

……………………………….

Elektronická úřední deska
Vyvěšeno dne: ………………………………
Sejmuto dne:

……………………………….

…………………………………………………………………
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