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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

DORUČENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEROV NAD LABEM

A

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 3

ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEROV NAD LABEM

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí
zastupitelstva obce Přerov nad Labem o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem zajistil
v souladu s § 55b odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu Přerov nad
Labem.

Pořizovatel oznamuje, že veřejné projednání se koná

v pondělí 6. 6. 2022 v 17:00 hodin

se schůzkou pozvaných v jídelně Základní školy čp. 112, Přerov nad Labem.

Nejpozději

do 7 dnů ode dne veřejného projednání

může každý uplatnit své připomínky. Ve stejné lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti podat námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.

Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny.

Rada obce, a v obcích, kde se rada obce nevolí, zastupitelstvo obce, uplatňuje v samostatné působnosti
podle § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona připomínky k územnímu plánu sousední obce.

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

Návrh změny č. 3 územního plánu Přerov nad Labem je zveřejněn na úřední desce
https://ud.mestolysa.cz/ a na stránkách Města Lysá nad Labem na https://mestolysa.cz/cz/uzemni-
planovani/uzemni-plan-prerov
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Dotazy kladené v rámci veřejného projednání by měly směřovat k dovysvětlení prováděného výkladu a
nelze je považovat za podané námitky a připomínky.

Stanoviska, námitky a připomínky je možné uplatnit na adrese:

 Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí, Husovo náměstí 23, 289 22
Lysá nad Labem

 v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adrese:
podatelna@mestolysa.cz

 ID datové schránky: 5adasau

Ing. Markéta Kučerová
referent odboru výstavby a životního prostředí

[otisk úředního razítka]

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 40 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce
Městského úřadu Lysá nad Labem se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: 4. 5. 2022 Sejmuto dne: 13. 6. 2022

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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