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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU POLOM
Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, odbor rozvoje města (dále jen
"pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu
územního plánu Polom.
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona doručuje návrh územního plánu Polom veřejnou
vyhláškou. Každý může
do 30 dnů ode dne doručení
uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Písemnost se považuje za doručenou 15. dnem po vyvěšení.
Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj. na úřední
desce MěÚ Hranice.
Obecní úřad Polom tímto žádáme o bezodkladné vyvěšení písemnosti na svých úředních deskách a to po
dobu nejméně 45 dnů.
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a současně zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.
Vzhledem k rozsahu návrhu územního plánu Polom není možné jej zveřejnit na úřední desce v úplném
znění.
Návrh Územního plánu Polom je v tištěné podobě vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele Městského úřadu v Hranicích, odboru rozvoje města, 2. patro, dveře č. 322 Pernštejnské náměstí 1,
Hranice I -Město, 753 37 Hranice 1 (nejlépe v návštěvní dny: pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hod. a od
12:30 do 17:00 hod., jinak nejlépe po předchozí telefonické dohodě a dále je zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup v elektronické podobě na internetových stránkách města Hranic:
https://www.mesto-hranice.cz/clanky/navrh-uzemniho-planu-polom-pro-spolecne-jednani
Upozornění:
Na podané připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek bude dle § 51 odst. 1
stavebního zákona součástí vyhodnocení výsledků projednání Územního plánu Polom.
V této fázi pořizování územního plánu se nejedná o veřejné projednání návrhu územního plánu Polom
podle § 52 stavebního zákona s odborným výkladem projektanta. Veřejné projednání návrhu územního
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plánu Polom bude následovat po vydání stanoviska krajského úřadu a termín jeho konání bude oznámen
veřejnou vyhláškou.

Pavel Žeravík
referent odboru rozvoje města

Obdrží:
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí
Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské náměstí 1, 753 31 Hranice
Obecní úřad Polom

Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…….

V elektronické podobě
zveřejněno do: ……………………………

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

