
Obecní úřad Mokrý Lom 
IČ: 00581771     Mokrý Lom 1, 374 01 Trhové Sviny      tel.: 387 987 215 

  

   
V Mokrém Lomu dne 18. 05. 2017    Zveřejněno dne:  19.5.2017 
                                                              
                                                                                                  Sejmuto dne:  

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
ÚZEMNÍ PLÁN MOKRÝ LOM 

– opakované veřejné projednání o upravených částech návrhu 
 
Obecní úřad Mokrý Lom, jako pořizovatel územního plánu Mokrý Lom, podle § 6 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále též jen "stavební zákon"), oznamuje dle § 52 odst. 1 stavebního zákona, řízení o 
návrhu územního plánu Mokrý Lom a konání opakovaného veřejného projednání v rozsahu 
měněných částí návrhu územního plánu Mokrý Lom, ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona. 
 
Opakované veřejné projednání o měněných částech návrhu územního plánu Mokrý Lom proběhne 

dne 26. června 2017 od 17:00 hodin 
na Obecním úřadu Mokrý Lom. 

 
Vzhledem k rozsahu návrhu územního plánu Mokrý Lom jej není možné vyvěsit na úřední desce, proto je 
celý návrh územního plánu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách 
obce http://www.mokrylom.cz ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující veřejné projednání 
návrhu územního plánu do 7. dne ode dne veřejného projednání. 

Upravený návrh územního plánu Mokrý Lom je také vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním 
úřadě Mokrý Lom ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující veřejné projednání návrhu 
územního plánu Mokrý Lom, do 7. dne ode dne veřejného projednání.  

Další informace popřípadě podá oprávněná úřední osoba pořizovatele Ing. Ťoupalíková (773 638 
043). 

Podle § 52 odst. 2, 3 stavebního zákona mohou nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání 
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti 
uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí 
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona může nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání každý 
uplatnit své připomínky. 

Námitky a připomínky se uplatňují písemně na adresu pořizovatele, tj. Obecního úřadu Mokrý Lom, Mokrý 
Lom 1, 374 01 Trhové Sviny, a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. 

K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 
 
 
                                                                                                                                           ............................................ 
                                                                                                                                     Ing. Martin Ehrlich 
               starosta obce  


