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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O  
REGULAČNÍM PLÁNU LOKALITY ZD 17, ZD 18, ZD 19  

DOUBRAVA - U POMNÍKU, ŽĎÁR  
 

Městský úřad Mnichovo Hradiště, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (úřad územního 
plánování - pořizovatel) ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 
stavebního zákona projednávání upraveného a posouzeného návrhu „Regulačního plánu „Lokalita ZZ01 – ke 
hřbitovu, Žďár“, zpracovaného dle § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.  

Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu  

Regulačního plánu „Lokality ZD 17, ZD 18, ZD 19 Doubrava – u pomníku,  Žďár“ 

se uskuteční  

ve čtvrtek 17.02.2022 od  13:00 hodin 

v budově obecního úřadu Žďár, Břehy 20, 294 11  Loukov. 
 

Upravený a posouzený  návrh „Regulačního plánu „ZD 17, ZD 18, ZD 19 Doubrava – u pomníku,  Žďár“ 
bude v tištěné podobě k nahlédnutí od 17.01.2022 do 24.02.2022 na Městském úřadě v Mnichově Hradišti, 
Odboru výstavby a územního plánování, Masarykovo nám. 1, II. patro, kancelář č. 201 (PO a ST 8:00 – 17:00, 
ÚT, ČT a PÁ 8:00 – 13:00) a na Obecním úřadu Žďár a současně bude v elektronické podobě zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách: www.mnhradiste.cz a www.obec-zdar.eu. 

Nejpozději do 7 dnů (tj. do 24.02.2022) ode dne veřejného projednávání může každý uplatnit své připomínky a 
dotčené osoby podle § 85 odst. 1 a 2 své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru 
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou (§ 67 odst. 2 stavebního zákona).  

Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem 
osoby, která je uplatňuje (§ 22 odst. 3 stavebního zákona). 
 
Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 65 odst. 
2 a 3) změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního 
rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží. 
 
Požadavky a vyjádření mohou být zaslány do datové schránky pořizovatele (8ztb4jw), případně písemně na jeho 
adresu: 
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo 
Hradiště. 
 
Otisk úředního razítka 

Ing. Martina Nikodemová, v.r.  
    odborný referent 
oprávněná úřední osoba 

Vyvěšeno na úřední desce města Mnichovo Hradiště a obce Žďár a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na www.mnhradiste.cz a na www.obec-zdar.eu  

    Vyvěšeno dne :.................................. Sejmuto dne : .................................... 
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