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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ
Obec s rozšířenou působností – MěÚ Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje,
který na žádost obce Hrádek dle § 6 odst.1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje
územně plánovací
dokumentaci pro obec Hrádek, oznamuje podle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona veřejné
projednání

NÁVRHU
ZMĚNY Č. 2
ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK
Veřejné projednání návrhu změny č. 2 Územního Hrádek
doplněné odborným výkladem projektanta
(Ing. arch. Ladislav Brožek) se uskuteční
v pondělí 24. 5. 2021 v 16:00 hodin.
Veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu. Přímý přenos veřejného
projednání bude dostupný na adrese:

https://www.znojmocity.cz/verejna-projednani-on-line/d-76988/p1=95811

Aktivní účast veřejnosti je zajištěna možností pokládat písemné dotazy formou chatu.
Veřejným projednáním se rozumí veřejná prezentace návrhu územně plánovací dokumentace
veřejnosti s odborným výkladem, který zajistí pořizovatel ve spolupráci s projektantem. Veřejné
projednání konané vzdáleným přístupem bude rozděleno do dvou částí. První část bude tvořit
odborné informování o obsahu návrhu změny č. 2 ÚP Hrádek. Druhá část bude věnována dotazům
na řešení projednávané dokumentace, které zodpoví projektant nebo pořizovatel. Pokládání dotazů
bude umožněno po dobu půl hodiny po ukončení první části, tj. odborného informování o návrhu
projednávané územně plánovací dokumentace formou chatu. Počet dotazů není limitován.
Pořizovatel zvolil po dohodě s obcí Hrádek distanční způsob veřejného projednání s ohledem
k mimořádným opatřením, které souvisejí s šířením virového onemocnění COVID-19. Pořizovatel
distančním projednáním zajišťuje, aby se veřejného projednání mohli účastnit všechny dotčené
orgány, zástupci sousedních obcí, krajský úřad i ostatní účastníci, a to bez ohledu na případná
omezení volného pohybu a shromažďování osob v den konání veřejného projednání.
Změna č. 2 ÚP Hrádek je na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Hrádek dle § 55b, odst. 1
stavebního zákona pořizována zkráceným způsobem.
Do návrhu změny č. 2 Územního plánu Hrádek je možné nahlédnout ve lhůtě do 31. 5. 2021
kdykoli, zejména v úředních hodinách, na Obecním úřadu Hrádek nebo na odboru územního
plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování MěÚ ve Znojmě, Obroková 10, 5.
nadzemní podlaží, dveře č. 416. Návrh projednávané dokumentace v elektronické podobě je možné
si prohlédnout na mapovém servru města Znojma, na webové stránce s adresou
https://mapy.muznojmo.cz/app/upd/obce.php?project=up
– klinout na název příslušné obce.
V novém okně se zobrazí informace o platné i projednávané ÚPD.

Ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 31. 5. 2021 může každý uplatnit u
pořizovatele na adrese MěÚ Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení
územního plánování, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo písemné připomínky a dotčené osoby písemné
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 osoby jsou podle § 52 odst. 2 stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
(otisk úředního razítka)

Ing. Libuše Krátká v. r.
referent odd. územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Hrádek a MěÚ Znojmo.
Vyvěšeno v písemné i elektronické podobě dne: 23. 4. 2021
Sejmuto v písemné i elektronické podobě dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

