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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací 

dokumentace příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

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

v souladu s ustanovením 22 stavebního zákona, přiměřeně dle § 53 odst. 2 a obdobně dle § 52 stavebního 

zákona

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

UPRAVENÉHO A POSOUZENÉHO NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU DASNICE S JEHO 

ODBORNÝM VÝKLADEM,

které se bude konat dne 12.06.2017 v 15 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dasnice.

Na opakovaném veřejném projednání budou projednány podstatné úpravy, ke kterým došlo v souvislosti 

s připomínkami nově zvoleného zastupitelstva, které jsou shrnuty v kapitole č. 10 textové části 

odůvodnění (Komplexní zdůvodnění přijatého řešení) na str. 97.

Do upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Dasnice je možné nahlédnout:

 u pořizovatele – Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, kancelář č. A.3.00 

a na internetových stránkách města Sokolov – www.sokolov.cz → Městský úřad → Odbor stavební 

a územního plánování → Územní plány → Územní plány projednávané.

 na Obecním úřadu Dasnice a na internetových stránkách obce Dasnice – www.dasnice.eu

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky.

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor definovaný v § 39, odst. 2 

stavebního zákona a zástupce veřejnosti mohou nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání 

uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená 

práva a vymezit území dotčené námitkou. 

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, 

které byly od předchozího veřejného projednání změněny. K později uplatněným stanoviskům, 

připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
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