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9. 7. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
1.ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU HÁJ U DUCHCOVA,
která je pořizována zkráceným postupem dle § 55a a 55b stavebního zákona
Obecní úřad Háj u Duchcova, jako pořizovatel příslušný k pořizování územního plánu podle ustanovení § 6
odst. 2 v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) v platném znění, oznamuje v souladu s ustanovením § 22 a § 52 odst. 1 ve spojení s
§ 55b odst.1 stavebního zákona, že veřejné projednání návrhu 1.změny Územního plánu Háj u Duchcova
se bude konat dne
13.8.2019 (úterý) v 16:00 hodin
na Obecním úřadě Háj u Duchcova, Kubátova 155, 417 22 Háj u Duchcova, v zasedací místnosti v přízemí.
Změna č.1 územního plánu řeší změnu stávajících zastavitelných ploch veřejného prostranství na plochu
bydlení individuální.
Změna č. 1 dále aktualizuje i zastavěné území obce a nenavyšuje výměru již vymezených zastavitelných
ploch!
Do Návrhu 1.změny Územního plánu Háj u Duchcova je možné nahlížet formou dálkového přístupu na
adrese www.ouhaj.cz. Do tištěné podoby návrhu je možno též nahlížet u paní Šárky Beerové, Obecní úřad
Háj u Duchcova, doporučujeme úřední dny nebo po telefonické dohodě na tel. č. 417 837 248 nebo
778 057 771.
Poučení:
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, to je do 20.8.2019 může každý uplatnit své
připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona (tj. vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou! Povinnost doložit údaje katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.
K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. K námitkám a připomínkám ve věcech, o
kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se
nepřihlíží.
Irena Pipišková v.r.
Starostka obce

Vyvěšeno dne :
9.7.2019

Sejmuto dne :
21.8.2019

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění písemnosti způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

