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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Žeraviny

Městský úřad Veselí nad Moravou (dále MěÚ), odbor životního prostředí a územního 
plánování (dále ŽPÚP), oddělení územního plánování, jako příslušný pořizovatel územně 
plánovací dokumentace dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, oznamuje 
v souladu s ust. § 52 v návaznosti na ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona, opakované 
veřejné projednání návrhu územního plánu (dále ÚP) Žeraviny, které se koná

02.10.2017 v 16.00 hodin 
kulturní dům, Žeraviny.

Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání může každý uplatnit své 
připomínky; vlastníci pozemků a staveb, kteří jsou dotčení návrhem řešení, oprávněný 
investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, 
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené 
námitkou.
Připomínky a námitky lze podat k částem řešení, které byly od veřejného projednání 
změněny. Změny v dokumentaci provedené po veřejném projednání jsou v textu barevně 
vyznačeny.
Připomínky a námitky zasílejte na adresu: MěÚ Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP, odd. ÚP, 
tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou.
K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Do dokumentace návrhu ÚP Žeraviny je možné nahlédnout na obecním úřadě Žeraviny 
a na MěÚ Veselí nad Moravou, odboru ŽPÚP, oddělení územního plánování. Dokumentace 
bude rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách 
města Veselí nad Moravou - www.veseli-nad-moravou.cz.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce OÚ Žeraviny a MěÚ Veselí nad Moravou 
ode dne doručení této veřejné vyhlášky po dobu min. 15 dnů (tj. celkem min. 30 dnů ode dne 
vyvěšení) a současně způsobem umožňující dálkový přístup.
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