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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

dle ustanovení § 55b ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

o  

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ  

O ZMĚNĚ Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÉ VESELÍ. 

 

Městský úřad Vysoké Veselí jako pořizovatel Změny č. 1 Územního plánu Vysoké 

Veselí dle ust. § 6 odst. 2 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 55b a § 52 odst. 1 

stavebního zákona a s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) doručuje touto veřejnou vyhláškou 

oznámení o konání veřejného projednání  

návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vysoké Veselí, 

které se bude konat dne 17. 3. 2021 od 9:00 hodin v zasedací místnosti  

Hasičské zbrojnice Vysoké Veselí. 

 

Účastníci jsou povinni ve smyslu aktuálních opatření v souvislosti s epidemií viru 

SARS CoV-2 užít ochranu dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné 

prostředky, které brání šíření kapének) a dodržovat rozestupy 2 m. V případě překročení 

kapacity zasedací místnosti se bude veřejné projednání konat ve vnějších prostorách (na to 

budou účastníci v den projednání upozorněni). 

Úplné znění dokumentace je vystaveno k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu 

Vysoké Veselí a zveřejněno společně s touto vyhláškou způsobem umožňujícím dálkový 
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přístup na elektronické úřední desce http://www.vysokeveseli.cz/ured_deska.html od 12. 2. 

2021 do 24. 3. 2021 včetně. 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (do 24. 3. 2021 včetně) může 

každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 

oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést 

odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území 

dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na 

zástupce veřejnosti.  

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (do 24. 3. 2021 včetně) dotčené 

orgány uplatní svá stanoviska k návrhu změny.  

Připomínky a námitky se uplatňují písemně na Městském úřadu Vysoké Veselí. 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 
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