ÚŘAD MĚSTYSE DRÁSOV
664 24 DRÁSOV
Váš dopis Zn.
Naše Zn: MEDR 1147/2020
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: 9.11.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
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“), pořizuje na základě usnesení Zastupitelstva městyse Drásov dne
12. září 2016 v souladu s § 6 odst. 2 stavebního zákona územní plán Drásov.
Úřad městyse Drásov, jakožto pořizovatel územně plánovací dokumentace, v souladu s § 53
odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje

opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Drásov
včetně
vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.
Toto projednání s odborným výkladem se budou konat

dne 11.12.2020 od 15:00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse
Drásov (Drásov 61, 664 24 Drásov)
Návrh územního plánu Drásov včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
územního plánu Drásov jsou doručovány veřejnosti touto veřejnou vyhláškou.
S návrhem územního plánu Drásov včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
územního plánu Drásov je možné se seznámit v termínu do 18.12.2020 včetně:


v listinné podobě na úřadu městyse Drásov, Drásov 61, 664 24 Drásov, během
úředních hodin úřadu městyse,
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na elektronické úřední desce úřadu městyse Drásov, tj. na adrese
www.drasov.cz/uredni-deska/2/p1=55.

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.
Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona mohou do 7 dnů ode dne konání veřejného
projednání, tj. do 18.12.2020 včetně, dotčené orgány a krajský úřad uplatit svá stanoviska. K
později uplatněným stanoviskům 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:
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