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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU VINAŘICE
Městský úřad Beroun – odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako pořizovatel
příslušný, dle § 6, odst. 1 ) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (dále jen „stavební zákon“), k pořízení územního plánu na žádost obce ve svém
správním obvodu,
oznamuje
podle ustanovení § 52, odst. 1 stavebního zákona a § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, že veřejné projednání „Návrhu územního plánu Vinařice“ se koná dne
14. května 2012 v 16,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vinařice.
Návrh územního plánu Vinařice bude vystaven po dobu 30-ti dnů ode dne doručení této veřejné
vyhlášky k veřejnému nahlédnutí, a to na Městském úřadě Beroun, Husovo náměstí 68, Beroun –
Centrum, 2. patro, číslo dveří C 304 a na Obecním úřadě Vinařice, Vinařice 10, 267 01 Králův Dvůr.
U p o z o r n ě n í:
Námitky proti návrhu:
Námitky proti návrhu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce
veřejnosti / dále jen dotčené osoby/. A to nejpozději při veřejném projednání.
Dotčené osoby uplatňující námitky, musí uvést jejich odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek
musí být na tuto skutečnost upozorněny.
Připomínky k návrhu:
Každý může uplatnit své připomínky k návrhu, a to nejpozději při veřejném projednání. K
později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
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Stanoviska k připomínkám a námitkám:
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a
námitkám. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je dnem doručení.
Vyvěšeno bude na úřední desce Městského úřadu Beroun a Obecního úřadu Vinařice.
Při veřejném projednání se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být
opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje, a připojí se k záznamu o
průběhu veřejného projednání.
Stanoviska, námitky a připomínky podané písemně před veřejným projednáním se v záznamu
uvedou s odkazem na jejich znění, které se k záznamu připojí.
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