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VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

oznámení řízení o návrhu Změny č. III Územního plánu
Pokojov pro veřejné projednání
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, jako orgán
vykonávající působnost ve věcech územního plánování, podle ustanovení § 5 odst. 1 a 2
a § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
oznamuje
podle § 52 odst. 1, § 22, § 55b stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb.,
o správním řízení, (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

veřejné projednání návrhu Změny č. III
Územního plánu Pokojov
Změna č. III Územního plánu Pokojov je pořizována zkráceným postupem.
Veřejné projednání návrhu Změny č. III Územního plánu Pokojov s odborným výkladem proběhne
v budově Obecního úřadu Pokojov

v pondělí 22. SRPNA 2022 od 15:00 hodin
Návrh Změny č. III Územního plánu Pokojov pro veřejné projednání bude vystaven k veřejnému
nahlédnutí od 19.07.2022 do 29.08.2022 na Městském úřadu Žďár nad Sázavou, odboru
stavebním a územního plánování, Žižkova 227/1, Žďár n. Sázavou a dále v budově Obecního
úřadu Pokojov.
Od 19.07.2022 do 29.08.2022 bude návrh Změny č. III Územního plánu Pokojov pro veřejné
projednání vystaven na webových stránkách města Žďáru nad Sázavou na adrese
http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/z-obci-ve-spravnim-obvodu/
a na webových stránkách obce Pokojov https://www.obecpokojov.cz/
Do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 29.08.2022 může každý uplatnit své písemné
připomínky a dotčené osoby (což jsou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor dle § 23a stavebního zákona a zástupce veřejnosti dle § 23 stavebního
zákona) můžou uplatnit své písemné námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. V souladu s §
22 odst. 3 stavebního zákona se námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny
identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží a nepřihlíží se ke
stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad
územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem.

Adresa pro zasílání námitek a připomínek: Městský úřad Žďár nad Sázavou
Odbor stavební a územního plánování
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
ID datové schránky: ybxb3sz

Ing. arch. Hana Špačková
referentka odboru stavební a územního plánování

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

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

……………………………….

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

……………………………….

…………………………………………………………………
Razítko a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení

KB Žďár nad Sázavou
č. ú. 328751/0100

IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841

tel.: 566 688 111

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

