MĚSTO POLNÁ
Husovo náměstí 39, 588 13 Polná
Č.j.: MUPL/1126/2021

Dne 1.března 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Město Polná, zastoupená na základě příkazní smlouvy Ing. arch Barborou Zemanovou Brossovou, splňujícím
kvalifikační požadavky dané §24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů, dle §52 a 55b odst.2 výše uvedeného zákona

oznamuje

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU POLNÁ
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce bude Změna č. 5 územního plánu Polná pořízena formou
zkráceného postupu dle §55 odst.a) až c) Stavebního zákona. Návrh Změny č.5 územního plánu Polná bude
projednán dne 6. 4. 2021 od 13.30 hod.
Veřejné projednání bude realizováno formou on-line videokonference. Přímý přenos veřejného projednání
bude dostupný na adrese: https://jitsi.jihlava-city.cz/Veřejnéprojednání-Změnač.5ÚPPolná.
Na výše uvedeném odkaze se bude možné připojit 10 minut před zahájením jednání.
Součástí veřejného projednání bude odborný výklad návrhu Změny č.5 Územního plánu Polná. Námitky proti
návrhu Změny č.5 územního plánu mnohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené
osoby podle předchozího odstavce námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit územní dotčené námitkou.
Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě stanoviska. K později uplatněným stanoviskům, námitkách a
připomínkám se nepřihlíží.
Návrh Změny č.5 územního plánu Polná je k nahlédnutí od 3. 3. 2021 do 13. 4. 2021.
V elektronické podobě na webových stránkách města Polná: www.mesto-polna.cz – odkaz Město a
úřad/Územní plán/ Pořizované – Změna č.5 územního plánu Polná
V tištěné podobě v kanceláři Majetkového odboru MěÚ v Polné, Husovo náměstí 39.
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Datum vyvěšení: ...............................

Datum sejmutí: .................................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
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V elektronické podobě
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