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VEREJNA VYHLASKA
k opakovanému veřejnému projednání návrhu Územního plánu Radešín
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životní prostředí, jako orgán územního
plánování a pořizovatel Územního plánu Radešín příslušný podle § 6 odst 1 písmo c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), předkládá ve smyslu ust. § 53 odst. 2 ve vazbě na ust. § 52
stavebního zákona návrh Územního plánu Radešín k opakovanému veřejnému projednání.
Opakované veřejné projednání se bude konat:
v úterý 9.3.2021 od 16:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Radešín, Radešín 58
Součástí opakovaného veřejného projednání bude odborný výklad k upraveným částem návrhu
Územního plánu Radešín, které byly změněny od veřejného projednání konaného dne 13. 10.2020.
Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tedy do 16.3.2021 včetně může
každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) námitky k částem řešení, které byly od veřejného
projednání, konaného dne 13. 10.2020, změněny, ve kterých musí být uvedeno odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezeno území dotčené námitkou.
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.
Návrh Územního plánu Radešín je zveřejněn od 5.2.2021 do 16.3.2021 v úplné podobě na
internetových stránkách města Nové Město na Moravě (https://radnice.nmnm.czl v části .Zajímavé
oblasti" pod "Územní plánování" v rubrice "Projednávané dokumentace" pod názvem "Územní plán
Radešín - návrh pro opakované veřejné projednání" a dále je vystaven k veřejnému nahlédnutí
od 5. 2. 2021 do 16.3.2021
na odboru stavebním a životního prostředí Městského úřadu Nové Město na Moravě (1. nadzemní
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Toto potvrzení je zároveň potvrzením o tom, že tato pí emnost b la zveřejněna ve výše uvedené
podobě způsobem umožňujícím dálko ' pří tup podle u t. § 25 od t. 2 zákona Č. 500/2004
b..
správní řád v platném znění.
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