ÚŘAD MĚSTYSE DRÁSOV
664 24 DRÁSOV
Váš dopis Zn.
Naše Zn: MEDR 1220/2020
TEL: 549/424174
607 954 875
E-MAIL: mestys@drasov.cz
vyřizuje: Ing. Lenka Šímová
oprávněná úřední osoba pořizovatele
tel:607954875
e-mail: simova@studimap.cz
V Drásově dne: 1.12.2020

OZNÁMENÍ K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU
PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU DRÁSOV
A JEHO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ
ROZVOJ ÚZEMÍ
Úřad městyse Drásov, 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“), oznámil konání opakovaného veřejného projednání návrhu územního
plánu Drásov a jeho vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a to na den 11.12.2020
od 15:00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Drásov (Drásov 61, 664 24 Drásov).
S ohledem na skutečnost, kdy i přes rozvolnění protiepidemických opatření s platností od
čtvrtka 3. prosince 2020 platí i nadále omezení shromažďování osob ve vnitřních prostorách
a omezený provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů, oznamujeme, že se toto
opakované veřejné projednání uskuteční formou vzdáleného přístupu. Termín opakovaného
veřejného projednání zůstává stejný, a to to dne 11.12.2020 od 15:00 hodin.
Pro připojení k online opakovanému veřejnému projednání je nutné použít níže uvedený
odkaz.
Kliknutím sem se připojíte ke schůzce
V případě nedisponujete-li internetovým připojením, je možné sjednat individuální schůzku
ve výše uvedené datu, tj. dne 11.12.2020 s projektantem a pořizovatelem územního plánu, a
to na tel: 724152929, kde Vám bude sdělen konkrétní čas schůzky. Tyto schůzky budou
probíhat v zasedací místnosti úřadu městyse Drásov (Drásov 61, 664 24 Drásov) za
zvýšených hygienických opatření.
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Možnost pro uplatnění námitek a připomínek k návrhu územního plánu Drásov a jeho
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a termín pro jejich podání zůstává i nadále
stejný, jak bylo sděleno v předchozí veřejné vyhlášce k opakovanému veřejnému projednání.
Pro úplnost doplňujeme:
V souladu s § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona může každý do 7 dnů ode dne konání
veřejného projednání, tj. do 18.12.2020 včetně, 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.
Námitky, připomínky a stanoviska lze v souladu s § 53 odst. 3 stavebního zákona uplatnit
pouze k těm částem návrhu, které byly od veřejného projednání konaného dne 17.8.2020
upraveny. Jedná se o tyto úpravy:




Převedení záměru územní rezervy D1-R do návrhu, resp. koridoru dopravní infrastruktury
D1 z důvodu vydání aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.
Aktualizace vymezení zastavěného území z důvodu vložení aktuální katastrální mapy
(aktuální k 9.11.2020).

Doplnění podmínek využití pro plochu výroby a skladování – FVE a doplnění podmínek
prostorového uspořádání pro plochu Od1.
Písemné námitky, připomínky a stanoviska musí být uplatněny písemně u pořizovatele –
úřad městyse Drásov a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je
uplatňuje. Adresa pořizovatele: Úřad městyse Drásov, Drásov 61, 664 24 Drásov a ID
9qaataw.


Mgr. Martina Bočková
starostka městyse Drásov

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

podpis a otisk úředního razítka
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