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VYSTAVENÍ A 1. OPAKOVANÉM VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ UPRAVENÉHO A
PoSoUzENÉHo NÁVRHU Územníno PLÁNU česrÁ KAMENICE A VYHoDNocENí
VLIVů úzennruino PLÁNU česxÁ KAMENIGE NA UDRŽITELNÝ RozVoJ ÚzruÍ
ÚraO územníhoplánování odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín,(dále jen
,,pořizovatel"), příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

O

plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon), jako pořizovatel
Územního plánu Česká Kamenice a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Česká Kamenice na

udžitelnýrozvqúzemíoznamujevsouladus§52odst. 1a§53odst.2stavebníhozákonave
spojení s §22 odst. 1 stavebního zákona 1. opakované veřejné projednání upraveného a
projednaného návrhu Územního plánu Česká Kamenice a Vyhodnocení vlivů Územního plánu
Česká Kamenice na udžitelný rozvoj územíspojené s výkladem, které se bude konať dne:
13.8.2020 (čtvňek) od í4:00 hodin

v budově Komunitního centra, Nám. Míru čp. 272, 1. patro, číslodveří 209

česká kamenice.
1. opakované veřejné projednání je zahájeno z důvodu podstatných úprav, které vyplynuly
z veřejného projednání, které se konalo dne 17.10.2019. Podstatné úpravy se týkají zejména

nových zastavitelných ploch smíšených obytných ozn. 2259, 2260 a zastavitelné plochy bydlení
2261 v k.ú. Ceská Kamenice, rozšířenízastavitelné plochy smíšenéobytné ozn. Z59
v k.ú. Česká Kamenice, rozšířenízastavitelnéplochy bydlení ozn. 2250 v k.ú. Ceská Kamenice
a úpravy zastavitelné plochy bydlení ozn. Z.209 v k.ú. Kerhartice. Dále je upravován způsob
likvidace splaškových a dešťových vod města, zejména jeho okrajových částí.Je upravována
hranice zastavěného územívsouvislosti s pozemkem p.č. 655 v k.ú. Kerhaňice.

Upravený a posouzený návrh Územního plánu Česká Kamenice, ktený je návrhem opatření
obecné povahy sodůvodněnímpodle § 171 - § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Česká Kamenice na udžitelný rozvoj
územíbudou v souladu s § 20 stavebního zákona vystaveny k veřejnému nahlédnutíve lhůtě
od 1]2O2O do 20.8,2O2O na Městském úřadu Česká Kamenice odboru stavební úřad,
Náměstí Miru 272, č.dv. 1 10 a na Úřadu územníhoplánování Magistrátu města Děčín,budova
B1, u|.28,řijna115512, Děčínl, 1. patro, č.dv.204.

E-mail: posta@mmdecin.cz
lnternet: www.mmdecin.cz

V elektronické podobě budou upravený a posouzený návrh Územního plánu Česká Kamenice a
Vyhodnocení vlivů Uzemního plánu Ceská Kamenice na udžitelný rozvoj územi ve stejnou
dobu zveřejněny na adrese:
http:i/proiekty.mmdecin.czlUP/opakovane vereine proiednani/CeskaKamenice
Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona můžekaždý nejpozději do 7 dnů ode dne 1. opakovaného
veřejného projednání, tzn. do 20.8.2020 uplatnit připomínky k upraveným částem (od veřejného
projednání). Ve stejné lhůtě mohou dle § 52 odst. 2 stavebního zákona vlastníci pozemků a
staveb dotčených návrhem řešení, oprávnění investoři a zástupce veřejnosti uplatnit námitky
k upraveným částem (od veřejného projednání), ve ktených musí být uvedeno odůvodnění,
údaje podle katastru nemovitostí dokladujícídotčená práva a vymezení územídotčené
námitkou.

V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákonaje třeba námitky a připomínky uplatnit písemně na

adresu:

J.

Magistrát města Děčín
odbor stavební úřad
oddělení Úřad územníhoplánování
Mírovénám. 117515
405 38, DěčínlV

K později uplatněným připomínkám a námitkám se dle § 52 odst. 3 stavebního zákona
nepřihlíží.
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Sejmuto dne:

Současně vyvěšeno způsobem umožňujícímdálkový přístup.
Razítko, podpis orgánu, ktený potvzuje vyvěšení a sejmutíoznámení.
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