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PRoJEDNÁNí
plánování,jako přís|ušný
MěstsloýúřadBřec|av,odbor rozvojea správy,oddě|eníúřadúzemního
úřad územníhop|ánováníVykonáVající
územně p|ánovacíčinnost(dá|e také ..pořizovate|'')
ve smys|uust. s 6 odst' 1 pÍsm.c) zákona č' 183/2006Sb. o územnímplánovánía stavebním
řádu, V p|atném
znění(dá|ejen ''stavební
zákon..)

ooRučule
zákona a ustanovenÍmi
v sou|adus ustanovením
s 52 odst. 1 stavebního
s 171 až s 174 zákona
předpisů(dá|ejen ''správnířád..)Upravenýa
č.500/2004sb.' správnířád, Ve znění pozdějšÍch
posouzenýNávrh Uzemníhop|ánu Hrušky,vyhodnoceníjeho v|ivůna udrŽite|ný
Íozvojúzemi,
včetnějeho vyhodnocení
v|ivůna Životníprostředí(dálejen .,NáVrhUP HruŠky,.).
Vzh|edemk tomu,Že rozsah Návrhu ÚP Hruškynenímožnézveřejnitna úřednídesce v úp|ném
,l72 odst. 2 správníhořádu, místoa |hůtu
znění,stanovujepořizovate|
v sou|adus ustanovením
$
k seznámenís NávrhemUP Hruškya jeho obsahem.
na těchtomíslecn:
NáVrhÚP Hruškvbude k Veřeinému
nah|édnutí
. MU Břec|av'nám.TGM3 - odborrozvojea správy,oddě|eníúřadúzemního
p|ánování,
2.patro,
,l7.00
(pondě|í
dveře ó.227, zejménav úřednídny
8.00
hodin,středa 8.00 - 18.00 hodin,
ÚteÚ a čtvrtek8.00 - 14.00 hodin a v pátek 8.00 - 13.00 hodin)'jinak pod|e te|efonické
dohody.
. obecníúřadobce Hruškyzejménav úředních
hodinách.
. |nternetové
(Úřad a radnice= Územní p|ánování+
stránky Města Břec|avWww'breclav'eu
Rozpracovaná územněp|ánovacídokumentace+ Rozpracovaná UPD obcí ve spráVním
obvoduoRP Břec|av+ Hrušky> Hrušky- upravenýa posouzenýnáVrhÚP)
. intemetové
stránkyobce Hruškywww.hruskv.cz
tétoveřejnévyh|áškyt1-od 26.07.2017do 07.09.2017(Včetně).
a to v termínuod vyvěšení
součesněoořizovate|
v sou|adus ustanovením
6 52 odst.í stavebního
zákona
oznamuje,Že

č.j.:
MUBR5222812017
VeřejnéprojednáníNávrhu ÚP Hrušky
jeho V|ivů
(Včetně
vyhodnocení
na udrŽite|ný
ÍozvqÚzemía vyhodnocení
V|ivůUP na životní
prostředí)
se uskuteční
dne 3í. srpna 20í7 íve čtvrtek)v 16:30hodin
v zasedacímístnosti
obecníhoúřaduHrušky,U zbrojnice100' 691 56 Hrušky
Námitky proti NáVrhu územníhop|ánu Hruškymohou d|e ustanovenís 52 odst'2 stavebního
pozemkůa stavebdotčených
zákona podatpouzeV|astníci
návrhemřešení,opráVněnýinvestora
zástupce Veřejnosti(dá|ejen dotčené
osoby).
Ve smys|us 52 odst' 3 stavebníhozákona můŽekaŽdýnejpozdějido 7 dnůode dne veřejného
projednání(tj. do 07. záři 2017, včetně)up|atnitsvé připomÍnkya dotčenéosoby námitky,
ve kteých musíuvéstodůvodnění,
údajepod|ekatastrunemovitostí
dok|adující
dotěenápráVa a
vymezitúzemídotčené
námitkou'
D|e ustanovenís 52 odst. 3 stavebníhozákona dotčené
orgány a krajskýúřadjako nadřízený
orgán up|atnído 7 dnů ode dne veřejnéhoprojednánístanoviskak částemřešení,kteréby|y
jednání(s 50 stavebního
zákona)změněny.
od spoIečného
připomínkám
K pozdějiup|atněným
stanoviskům,
a námitkámse nepřih|íží.
Dle ustanovení$ 22 odst.3 stavebníhozákona se stanoviska.námitkya přioomínkyuo|atňuií
písemněa musíbýtopatřenyidentifikačními
údajia podpisemosoby,Kerá je uplatňuje.
Připomínky' námitky a stanoviska zasí|ejteVýhradně na adresu oořizovatele: Městshý úřad
Břec|av,odborrozvojea spráVy,náměstíTGM 3' 690 81 Břec|av.
p|ánuje AR projeK,s.r'o.,Hviezdos|avova
1183l29a,62700 Brno
Projektantem
Návrhuúzemního
|ng.arch.Mi|anHučík.
Hodnocenív|ivůkoncepce na ŽivolníprostředíVypracova|a|ng. Pav|a Žídková,Po|ní 293,
747 62 MokÍéLazce 293.
I n g . M i l a nU h e r , v . r .
Vedoucíodboru rozvojea správy
olisk razítka

na úřední
Totooznámení
musíbýtvyvěšeno
descea e|.úřední
desceMěÚ Břec|ava oÚ Hrušky.
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