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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
ZMĚNY Č. 5 ÚP CHRÁST
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní jako orgán územního plánování příslušný podle § 6
odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění zákona č. 225/2017 Sb., na základě podstatné úpravy po vyhodnocení veřejného projednání,
oznamuje konání opakovaného veřejného projednání změny č.5 ÚP Chrást v souladu s § 53 odst. 2
stavebního zákona. Změna je pořizována na základě schválené zprávy o uplatňování.
Veřejné projednání se bude konat dne:

09.03.2022 v 16.00 hod
v malém sále Lidového domu v Chrástu.
Návrh změny č.5 ÚP Chrást je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele, Magistrátu města
Plzně, odboru stavebně správním, Škroupova 4, na obecním úřadě v Chrástu a dále dálkovým způsobem
na adrese http://www.plzen.eu v sekci elektronická úřední deska - vlastní, nebo na stránkách obce
Chrást: http://www.obecchrast.cz.
Podle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti k návrhu podat námitky, nejpozději však do 7 dnů od
veřejného projednání. Ve stejné lhůtě, v souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona dotčené orgány
uplatní svá stanoviska a každý může uplatnit své připomínky. K později uplatněným stanoviskům,
připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Veškerá podání je možné uplatnit pouze k věcem, které se od
minulého veřejného projednání změnily.
Upozornění:
V námitkách se musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a
vymezit území dotčené námitkou. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje se nepřihlíží.
Dle §22 odst. 3stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky podávají písemně.

Ing. arch. Jitka Růžičková
referent odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně
"otisk úředního razítka"
Tato písemnost bude vyvěšena do termínu podání stanovisek: do 16.03.2022 na úřední desce Magistrátu
města Plzně a Obecního úřadu Chrást. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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Příloha: Návrh Změny č. 5 ÚP Chrást pro opakované projednání
Obdrží k vyvěšení na úřední desce:
Obecní úřad Chrást, IDDS: g2gb2h5
Magistrát města Plzně, odbor správních činností, Škroupova č.p. 5, 301 00 Plzeň 1

