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Program veřejného projednání

1) Úvod 

- Mgr. Pavel Nepivoda

- Ing. Eva Fialová

3) Výklad - Ing. arch. Ladislav Komrska

4) Dotazy – mail, telefon, písemně na místě

5) Závěr veřejného projednání



Pořízení 2. změny ÚPÚL

Zkrácený postup pořizování změny územního plánu 

dle § 55a Stavebního zákona



VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

• Veřejné projednání

v souladu s ustanovením § 22 a § 55b odst.1 stavebního zákona

• Postup dle § 52 [DZ]

(1) Upravený a posouzený návrh územního plánu, vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, a oznámení o konání 
veřejného projednání pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou. Veřejné 
projednání 21) návrhu a vyhodnocení se koná nejdříve 15 dnů ode 
dne doručení. K veřejnému projednání pořizovatel přizve jednotlivě 
obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský 
úřad, újezdní úřad sousedícího vojenského újezdu a sousední obce, a 
to nejméně 30 dnů předem.



Připomínky – Námitky - Stanoviska

• Každý může uplatnit k návrhu změny připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne 
veřejného projednání (§ 55b odst. 2 stavebního zákona).

• Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a 
zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu změny námitku ve lhůtě do 7 dnů 
ode dne veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje 
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, jaká konkrétní práva jsou 
dotčena a musí být vymezeno území dotčené námitkou (§ 55b odst. 2, § 52 odst. 
2 stavebního zákona). Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se 
nevztahuje na zástupce veřejnosti.

• Dotčené orgány uplatní k návrhu změny stanovisko ve lhůtě do 7 dnů ode dne 
veřejného projednání (§ 55b odst. 2 stavebního zákona).



Připomínky – Námitky - Stanoviska

• Připomínky, námitky a stanoviska lze uplatnit písemnou formou, a 
to na adresu: 

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, oddělení územního plánování, Velká Hradební 8, 401 
00 Ústí nad Labem 

nebo 

v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, 
a to na adresu elektronické podatelny Magistrátu města Ústí nad 
Labem: podatelna.magistrát@mag-ul.cz či datovou schránkou 
Magistrátu města Ústí nad Labem: vt8bhx2.



Připomínky – Námitky - Stanoviska

• Námitky, připomínky a stanoviska musí být podány v souladu s požadavky zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména s § 37 odst. 2, který upravuje obsah 
podání. 
Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. 

• Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, 
popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu. 

• V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, 
popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě 
nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou 
v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě 
jinou adresu pro doručování. 

• Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo 
obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. 

• Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které 
stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.



Připomínky – Námitky - Stanoviska

K později uplatněným připomínkám, námitkám a stanoviskům se 
nepřihlíží. K námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu 
vydaného krajem, se nepřihlíží.



Připomínky – Námitky - Stanoviska

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky 
projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o 
námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
územního plánu. Návrhy doručí dotčeným orgánům a krajskému úřadu 
jako nadřízenému orgánu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od 
obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad 
jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, 
že s návrhy pořizovatele souhlasí. Pokud je to nezbytné, pořizovatel 
zajistí pro obec úpravu návrhu územního plánu v souladu s výsledky 
projednání.



DOTAZY K VÝKLADU

V době konání přenosu bude možné pokládat dotazy, které budou v rámci 
přenosu zodpovězeny – nejedná se o připomínky a námitky !!!

• na telefonním čísle 

+420 604 271 122
• prostřednictvím e-mailu: 

pavel.nepivoda@mag-ul.cz
•osobně na formuláři

mailto:pavel.nepivoda@mag-ul.cz


DĚKUJI ZA POZORNOST


