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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako 
příslušný úřad územního plánování a pořizovatel, oznamuje v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,

ZAHÁJENÍ OPAKOVANÉHO ŘÍZENÍ
O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ÚZEMNÍ PLÁN KAMENEC U POLIČKY

Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Kamenec u Poličky

v rozsahu úprav návrhu po 1. veřejném projednání, konaném dne 14. 5. 2013,

s odborným výkladem se bude konat v úterý

13. května 2014 v 16.00 hod.

VE SPOLEČENSKÉM SÁLE OBECNÍHO ÚŘADU KAMENEC U POLIČKY, ČP. 90

Druhý upravený návrh Územního plánu Kamenec u Poličky (ÚP Kamenec) je vystaven k veřejnému 
nahlédnutí v pracovních dnech na úseku územního plánování a rozvoje OÚPRaŽP Městského úřadu 
Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kanc. č. 41) a na Obecním úřadu Kamenec u Poličky v době

od 9. 4. 2014 do 20. 5. 2014

V uvedené době je 2. upravený návrh ÚP Kamenec rovněž vystaven na internetových úředních 
deskách na adresách www.policka.org a www.obec-kamenec.cz.

Na základě 1. veřejného projednání, konaného dne 14. 5. 2013, došlo dle ustanovení § 53 odst. 1 a 2 
stavebního zákona k podstatné úpravě návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednání a      
v rozsahu těchto úprav je návrh předmětem projednání. Přehled úprav návrhu územního plánu, 
které byly předmětem podstatné úpravy, je uveden v kap. 7.2. „Vyhodnocení splnění požadavků 
pokynů pro úpravu návrhu, část B.“ textové části odůvodnění upraveného návrhu územního plánu.
Předchozí etapy návrhu ÚP jsou dosud zveřejněny na adrese www.policka.org/detail/6508/mestsky-
urad/uzemni-planovani/Navrh-Uzemniho-planu-Kamenec-u-Policky.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání, tj. do 20. 5. 2014, může 
každý uplatnit u pořizovatele písemně své připomínky k návrhu územního plánu.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání, tj. do 20. 5. 2014, mohou 
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor dle ustanovení § 39
odst. 2 stavebního zákona a zástupce veřejnosti podle ustanovení § 23 stavebního zákona podat u 
pořizovatele písemně své námitky k návrhu územního plánu, v nichž musí uvést odůvodnění, údaje 
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

K později uplatněným připomínkám a podaným námitkám se nepřihlíží.

                                      
                                      ………………………………………………

                                          otisk úředního razítka                  Ing. Marta Mastná
                   vedoucí odboru územního plánování,

                     rozvoje a životního prostředí
                   Městského úřadu Polička
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