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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ CHVOJNO
OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ CHVOJNO A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Obecní úřad Velké Chvojno, jako pořizovatel Územního plánu Velké Chvojno, příslušný podle § 6
odst. 2 v souladu s § 24 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), podle 52 odst. 1 stavebního
zákona oznamuje, že
veřejné projednání návrhu Územního plánu Velké Chvojno se bude konat ve čtvrtek 17. 6. 2021
od 17.00 hodin v sále kulturního domu ve Velkém Chvojně č.p. 17.
Návrh Územního plánu Velké Chvojno a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území jsou
zveřejněny formou dálkového přístupu na elektronické úřední desce Obecního úřadu Velké Chvojno
(www.obecvelkechvojno.cz) a v tištěné podobě je možné se s nimi seznámit na Obecním úřadu ve
Velkém Chvojně.
Upozornění:
− Námitky proti návrhu Územního plánu Velké Chvojno a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území mohou podle § 52 odst. 2 stavebního zákona podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (§ 23 stavebního zákona).
− Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona mohou výše uvedené dotčené osoby uplatnit své námitky
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 24. 6. 2021 včetně). V námitce musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou.
− Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona může každý nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání (tj. do 24. 6. 2021 včetně) uplatnit připomínky.
− Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem
řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny.
− Stanoviska, námitky a připomínky musí být uplatněny písemně na adresu pořizovatele, tj. Obecní
úřad Velké Chvojno, 403 34 Velké Chvojno č.p. 55.
− K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se podle § 52 odst. 3 stavebního
zákona nepřihlíží.
− Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad
územního rozvoje Ústeckého kraje, se nepřihlíží.
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