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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Adamov, 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 obce Adamov Územní plán Adamov.
Obecní úřad Adamov, 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 Adamov.
Toto projednání s odborným výkladem se bude konat

dne 13.října 2022 od 16:00 hodin
v multifunkční budově obce Adamov,
Adamov 347
Návrh územního plánu Adamov, je doručován veřejnosti touto veřejnou vyhláškou.
S Návrhem územního plánu Adamov je možné se seznámit:
•

elektronické úřední desce obecního úřadu Adamov
https://www.adamovcb.eu/urad/uredni-deska/

•

nebo je možné se s ním seznámit na Obecním úřadě Adamov, Adamov 347, 373 71
Adamov, během jeho úředních hodin

V souladu s § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona může každý do 7 dnů ode dne konání
opakovaného 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 opakovaného 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.
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Písemné námitky, připomínky a stanoviska musí být uplatněny písemně u pořizovatele – tj:
Obecní úřad Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Adamov a musí být opatřeny identifikačními
údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Petr Schicker
starosta obce Adamov

A. Údaje o zveřejnění na úřední desce obecního úřadu Adamov:
- vyvěšeno dne: 12.9.2022
- sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
Podpis: ……………...

B. Údaje o zveřejnění na elektronické úřední desce obecního úřadu Adamov:
- vyvěšeno dne: 12.9.2022
- sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:

Podpis: ……………...
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