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VEREJNA VYHLASKA

ozNÁMENĺ o PRoJEDruÁruĺ

nÁvnnu ZMĚNY c. g ÚzeMNĺHo PLÁNU DoLNĺ BRANNÁ

Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování (RMUP), kteý na
Žádost obce Dolní Branná, dle s6 ods. 1 zákona c.183/2006 Sb., o územnĺm
plánování a stavebnĺm řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje
změnu č. 3 územnĺho plánu Dolnĺ Branná a v souladu s ustanovenĺm Ş 52 odst'1
stavebního zákona oznamuje

veřejné projednání
NÁVRHU ZMĚNY Č. s ÚzrN/NĺHo PLÁNU DoLNĺ BRANNÁ,

které se bude konat

v útený 26.4.2021v 14.30 hod v budově obecnĺho úřadu v Dolní Branné

Návrh změny č. 3 územního plánu Dolnĺ Branná bude vystaven k veřejnému
nahlédnutí v termínu od 21.3.2022 do 3.5.2022 vbudově Městského úřadu Vrchlabí,
odbor rozvoje města a územního plánovánl, Zámek ö,.1,2' patro a v budově obecnĺho
úřadu v Dolní Branné.

Návrh změny č. 3 územního plánu Dolnĺ Branná bude ve stejném termínu zveřejněn
téŽ způsobem umoŽňující dálkový přístup na internetových stánkách města Vrchlabí
a obce Dolní Branná na adrese http://www.muvrchlabi.cŻ a http://www.dbranna.cz.

Námitky proti návrhu změny č. 3 územního plánu Dolní Branná mohou, ve smyslu
Ş 52 odst. 2 stavebního zákona, podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání můŽe kaŽdý, ve smyslu
ustanovení s 52 odst. 3 stavebního zákona, uplatnit své připomínky a dotčené osoby
podle $ 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, Ve kteých musí uvést odůvodnění,
údaje podle katastru nemovitostĺ dokladujĺcí dotcená práva a vymezit uzemj dotčené
námitkou.

Dle s 52 odst. 3 ve spojení s $ 55 b odst. 2 stavebního zákona dotcené orgány
a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska.



Dle $ 22 odst' 3 stavebnĺho zákona se námitky, připomĺnky a stanoviska uplatňujĺ
písemně a musí být opatřeny identifikačnĺmi údaji a podpisem osoby, která je
uplatňuje'

Podle s 52 odst. 3 stavebního zákona Se k později uplatněným stanoviskům,
připomínkâm a námitkám nepřihlíŽí.

Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovĺdá. Vyhodnocení připomínek
a návrh rozhodnutí o námitkách je ve smyslu Ş 53 a Ş 54 stavebního zákona a Ş 172
správního řádu součástí odůvodnění změny územního plánu. Změnu územního plánu
vydá zastupitelstvo obce opatřením obecné povahy, které bude ve smyslu s 173
odst. 1 správního ŕádu oznâmeno veřejnou vyhláškou.

Ve Vrchlabĺ dne: 16.3.2022

Na Úřednĺ desku obce

- vyvěšeno dne: 17.3.2022
- sejmuto dne: 3.5.2022

otisk Úřednĺho razĺtka

lng. Miroslava Adamová, v.r.
odboru RMUP, MěU Vrchlabí

Současně vyvěšeno
na elektľonické
úřední desce.
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