Obecníúřad Mysletice
Mysletice 44, 588 56
Starostka Jitka Krejčová, tel.: 602 791 810, e-mail: ou.mysletice@seznam.cz, ID datové schránky: 3bhaq8v
Vyřizuje:

ing. Lenka Šímová (oprávněná úřední osoba pořizovatele)
tel: 724152929, email: simova@studiomap.cz
15.3.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Mysletice, který zajistil splnění kvalifikačních požadavků dle § 24 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), oznamuje
zahájení řízení o návrhu změny č. 1 územního plánu Mysletice
podle § 52 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Obecní úřad Mysletice, dále sděluje, že návrh změny č.
1 územního plánu Mysletice bude v souladu s § 52 stavebního zákona projednán
dne 19. dubna 2021 od 14:00 hodin
S ohledem na pandemii Coronaviru veřejné projednání proběhne formou online přenosu, a to
na níže uvedeném odkazu:
Připojte se přes počítač nebo mobilní aplikaci na tomto odkazu ve výše uvedeném datu a
čase

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce
Hypertextový odkaz:
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetupjoin%2F19%3Ameeting_YTUxY2I2YzMtOTcxMS00ZjZiLTgyZDItMDJjMGM4ZmYyYmRm%40thread
.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c5f9f38e-7c04-4a7c-812c34fc53849f35%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25225b9f0143-54a7-40fa-a6f8eb951f78e947%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=c2e57e17-60bc-4f1f8408575dd707e1e6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
V případě nedisponujete-li internetovým připojením, je možné sjednat individuální schůzku ve výše
uvedené datu tj. dne 19.4.2021 s projektantem změny územního plánu a to na tel: čísle 724 0164 275,
kde Vám bude sdělen čas konkrétní čas. Tyto schůzky budou probíhat 19.4.2021 na Obecním úřadu
Mysletice, Mysletice 44, v odpoledních hodinách.
Návrh změny č. 1 územního plánu Mysletice je doručován veřejnosti touto veřejnou vyhláškou a
informace o jeho zveřejnění jsou uvedeny na úřední desce obecního úřadu.
S ohledem na skutečnost, že vzhledem k rozsahu návrhu změny č. územního plánu Mysletice není
tento návrh možno celý zveřejnit na klasické úřední desce, je kompletní dokumentace v souladu s
ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu, k dispozici na obecním úřadě Mysletice, Mysletice 44, kde
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se s ním můžete seznámit v úředních hodinách. Celá dokumentace je rovněž k dispozici na webových
stránkách obce na adrese: https://www.obecmysletice.cz/
V souladu s § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona může každý do 7 dnů ode dne konání veřejného
projednání, uplatnit písemné připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti, mohou ve stejné lhůtě podat písemné námitky, ve kterých
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou. Námitky k prvkům náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené
v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona. K později uplatněným připomínkám, námitkám se nepřihlíží.
Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona mohou do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, dotčené
orgány a krajský úřad uplatit svá stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání
změněny. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
Písemné námitky, připomínky a stanoviska musí být uplatněny písemně u pořizovatele – Obecní úřad
Mysletice a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Adresa
pořizovatele: Obecní úřad Mysletice, Mysletice 44, 588 56 Telč .
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