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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERNOV
VYDÁVANÉHO OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY
Obecní úřad Žernov, který zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně
plánovací činnosti na základě smlouvy na technickou pomoc s Ing. arch. Věrou Blažkovou,
Peřinova 255, Semily, IČ 45599581, ČKA 01 628 (dále jen „Pořizovatel“) dle ustanovení § 2
odst. 2 písm. a), § 5, § 6 odst. 2 a § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), pořizuje na
základě ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) a § 6 odst. 2 Stavebního zákona Územní plán Žernov.
Pořizovatel na základě projednaného a posouzeného Návrhu Územního plánu
Žernov tímto

zahajuje
řízení o vydání Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Žernov
v souladu s ustanoveními § 43 odst. 4 a § 52-54 Stavebního zákona a s § 171 až 174 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Správní řád“) a

oznamuje
konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném Návrhu Územního plánu
Žernov, dle ustanovení § 52 odst. 1 Stavebního zákona a ustanovení § 172 správního řádu,
které se uskuteční

7.července 2011 v 17,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Žernov, Žernov č. p. 7
Vzhledem k tomu, že rozsah Návrhu Územního plánu Žernov, který se vydává formou
opatření obecné povahy, není možné zveřejnit na úřední desce v úplném znění, stanovuje se
v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 Správního řádu a § 20 odst. 2 Stavebního zákona místo
a termín, kde je možné se s návrhem seznámit.
Návrh Územního plánu Žernov, který se vydává formou opatření obecné povahy, je
vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Žernov, Žernov č. p. 7, na Krajském
úřadě Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, 13. patro – kancelář
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č. 1330 (p. Mařan), U Jezu 642/2a, Liberec. Návrh Územního plánu Žernov je dále
zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách Obce Žernov
www.zernov.info.
Oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném Návrhu Územního
plánu Žernov, se doručuje dle § 20 odst. 1, § 52 odst. 1 Stavebního zákona a § 172 odst. 1
Správního řádu veřejnou vyhláškou, přičemž dnem doručení je 15. den po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky na úřední desce úřadu. Den doručení je zároveň dnem zveřejnění.
Pořizovatel dále na základě ustanovení § 172 odst. 1 Správního řádu, a v souladu
s ustanovením § 52 odst. 2 a 3 Stavebního zákona oznamuje, že k Návrhu Územního
plánu Žernov je možné uplatnit připomínky a námitky.

UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
Uplatnit připomínky k Návrhu Územního plánu Žernov, který se vydává formou
opatření obecné povahy, může dle ustanovení § 52 odst. 3 Stavebního zákona a § 172 odst. 4
Správního řádu kdokoli. Připomínky se podávají písemnou formou na Obecní úřad
Žernov, Žernov č. p. 7, 512 63 Rovensko pod Troskami, a to nejpozději při veřejném
projednání. K později uplatněným připomínkám se dle § 52 odst. 3 Stavebního zákona
nepřihlíží.

UPLATNĚNÍ NÁMITEK
Uplatnit námitky proti Návrhu Územního plánu Žernov, který se vydává formou
opatření obecné povahy, mohou dle ustanovení § 52 odst. 2 a 3 Stavebního zákona a § 172
odst. 5 Správního řádu pouze dotčené osoby. Námitky se podávají písemnou formou, která
musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a
vymezení území dotčené námitkou, na Obecní úřad Žernov, Žernov č. p. 7, 512 63
Rovensko pod Troskami, a to nejpozději při veřejném projednání. K později
uplatněným námitkám se dle § 52 odst. 3 Stavebního zákona nepřihlíží.
Dotčenými osobami podle § 52 odst. 2 Stavebního zákona jsou pouze vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k podaným
připomínkám a námitkám, na základě ustanovení § 52 odst. 3 Stavebního zákona,
k později uplatněným stanoviskům se dle stejného ustanovení nepřihlíží.
S pozdravem

Mgr. Zdeněk Mrkvička
starosta Obce Žernov
Příloha:
- Návrh Opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Žernov

Na úřední desce a elektronické úřední desce úřadu:
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: .................................
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