
06. ledna 2011 lčtvrtekl v 15.30 hodin
s dotčenými orgány, veřejností a sousedními obcemi

v zasedací místnosti Městského úřadu Velké Hamry čp.362.

MĚSTSKÝ URAD TANVALD
odbor stavební úřad a životní prostředí

[gJ Palackého 359, 46841 Tanvald, ~ 483369511, fax: 483 369 512, e-mail: meu@tanvald.cz
V Tanvaldě dne: 10.11.2010 Sp.zn.: MěÚT/25263/201 O/SÚ a ŽP

Vyřizuje: Michal Štim, DiS.
~ : 483 369 567
e-mail: mstim@tanvald.cz

dle rozdělovníku

Oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném
Návrhu Územního plánu Velké Hamry
(Výše uvedené představuje modifikované řízení o vydání opatření obecné povahy respektive Oznámení o veřejném projednání
návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Velké Hamry a zveřejnění návrhu opatření obecné povahy Územního plánu
Velké Hamry podle ustanovení § 172 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.)

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný úřad územního
plánování, který pořizuje v souladu s ustanovením § 6 odst.1, písmo c) zákona Č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Územní plán Velkých Hamrů,

oznamuje

v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 a § 22 stavebního zákona konání veřejného
projednání o upraveném a posouzeném Návrhu Územního plánu Velké Hamry, které se uskuteční '"
dne:

Územní plán je zpracován pro správní obvod města Velké Hamry (k.ú. Velké Hamry a Bohdalovice) a stanoví základní koncepci
rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné
infrastruktury; vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně
stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně
prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Upravený a posouzený Návrh Územního plánu Velké Hamry (včetně grafické části a návrhu
opatření obecné povahy) je zveřejněn a vystaven k veřejnému nahlédnutí:

- na Městském úřadě v Tanvaldě, odboru stavební úřad a ŽP, přízemí č, dveří 11,
- na Městském úřadě ve Velkých Hamrech čp. 362, doporučuje se předem domluvit termín,
- na internetových stránkách města Velké Hamry (http://www.velkehamry.cz odkaz Územní
plán v menu po levé straně - pole Upravený a posouzený Návrh ÚP pro veřejné projednání).

a to v termínu od 24. listopadu 2010 do 23. prosince 2010.

Námitky proti Návrhu Územního plánu Velké Hamry mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch
a zástupce veřejnosti.
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky,
ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a
vymezit území dotčené námitkou.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání svá stanoviska k připomínkám a námitkám.

Své připomínky a námitky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Tanvald, odbor
stavební úřad a ŽP, Palackého 359, 468 41 Tanvald.

S pozdravem otisk úředního razítka

Ing. Jindřich Kozlovský
vedoucí odboru stavební úřad a ŽP
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