
 

Městský úřad Chrastava
odbor výstavby a územní správy

náměstí 1. máje 1,  46331 Chrastava
telefon: 482 363 819 fax: 48  514 3344

vyřizuje : Martin Janoušek                                                                                               v Chrastavě, dne: 25.1.2021
č.j. : OVUS/338/2021/Ja  

O Z N Á M E N Í

Veřejné projednání návrhu 
Úpravy a změny Regulačního plánu Polní ulice 60 RD Chrastava

Městský úřad  Chrastava, odbor výstavby a územní správy, pověřený výkonem činnosti pořizovatele 
územně plánovací dokumentace, podle ustanovení § 6 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů ( dále jen stavební zákon ), na základě usnesení Zastupitelstva města Chrastava č. 
2019/04/III bod 2) ze dne 9.9.2019 a navazujícího usnesení ZM Chrastava č. 2020/04/XVI ze dne 31.8.2020, které 
rozhodlo o pořízení úpravy regulačního plánu Polní ulice 60 RD Chrastava dle § 188 odst. 1 stavebního zákona, 
včetně dílčích změn z úpravy vyplývajících ( nutnost aktualizace regulačního plánu dle současného stavu v území  ) 
a jejím obsahu dle § 73 odst. 1 stavebního zákona zkráceným postupem, zajistil zpracování návrhu Úpravy a změny 
Regulačního plánu Polní ulice 60 RD Chrastava.

 
Pořizovatel na základě zpracovaného návrhu Úpravy a změny Regulačního plánu Polní ulice 60 RD Chrastava 
oznamuje zahájení řízení o vydání Úpravy a změny Regulačního plánu Polní ulice 60 RD Chrastava dle ust. § 73 a 
§ 67 odst. 3 stavebního zákona v souladu s § 172  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů.

Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s 
odvoláním se na metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace 
v době pandemie, č.j. MMR-20343/2020-81 ze dne 8. 4. 2020 (dále jen „metodické sdělení“), proběhne řízení o 
vydání Úpravy a změny Regulačního plánu Polní ulice 60 RD Chrastava takto:

Veřejné projednání se bude konat dne 3. 3. 2021 od 10.00 hod.

Vzhledem k tomu, že krizová opatření týkající se shromažďování většího počtu osob na jednom místě stále trvají a 
na základě doporučení obsažených v metodickém sdělení se bude veřejné projednání konat prostřednictvím on-line 
videokonference. K tomuto projednání, které bude mimo jiné obsahovat i výklad k návrhu Úpravy a změny 
Regulačního plánu Polní ulice 60 RD Chrastava, se bude možné připojit prostřednictvím počítače nebo mobilní 
aplikací na níže uvedené internetové adrese www.chrastava.cz/uzemniplan - jediný zeleně zvýrazněný řádek na této 
stránce s názvem: 

„veřejné projednání Úpravy a změny Regulačního plánu Polní ulice 60 RD Chrastava 
– Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.“

webová adresa platformy :
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZmY4NzFkMmYtZTNiOC00OWNjLWE4YmUtOThhNmQwMjIxNmE4%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%22e2731656-6163-44b9-82c4-7275ac314512%22%2c%22Oid%22%3a%22a39d2ab8-581a-4d63-b420-
5440a8c0c2ae%22%7d

Na uvedené adrese se přihlaste dne 3.3.2021 od 10.00 hod. 

http://www.chrastava.cz/uzemniplan
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZmY4NzFkMmYtZTNiOC00OWNjLWE4YmUtOThhNmQwMjIxNmE4@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22e2731656-6163-44b9-82c4-7275ac314512%22,%22Oid%22:%22a39d2ab8-581a-4d63-b420-5440a8c0c2ae%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZmY4NzFkMmYtZTNiOC00OWNjLWE4YmUtOThhNmQwMjIxNmE4@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22e2731656-6163-44b9-82c4-7275ac314512%22,%22Oid%22:%22a39d2ab8-581a-4d63-b420-5440a8c0c2ae%22%7D


2
k č.j.  : OVUS/338/2021/Ja  ze dne 25.1.2021

V době konání této videokonference bude možné pokládat dotazy, a to buď na telefonním čísle 482363819 
(v případě kdy nedisponujete internetovým připojením), nebo prostřednictvím zřízeného okna pro chat, které je 
součástí přenášené videokonference, které budou v rámci videokonference zodpovězeny. Pro informaci uvádíme, 
že dle § 22 odst. 3 stavebního zákona, je nutné stanoviska, připomínky a námitky podat písemně na adresu 
uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu, tzn. telefonicky či přes chat sdělené dotazy není možné považovat za 
podané připomínky (případně námitky nebo stanoviska) a měly by tak pouze směřovat k dovysvětlení prováděného 
výkladu. Telefonické dotazy budou zaznamenány a zodpovězeny přímo jednotlivým tazatelům a současně budou 
předneseny v rámci videokonference. 

Do návrhu Úpravy a změny Regulačního plánu Polní ulice 60 RD Chrastava je možné nahlédnout na MěÚ 
Chrastava, odbor výstavby a územní správy, nám.1.máje 1,  463 31 Chrastava, po předchozí telefonické domluvě     
( na tel. 482363819 )  nebo emailové domluvě ( janousek@chrastava.cz ) v kanceláři č. 301. Žádáme však 
z bezpečnostních hygienických důvodů o upřednostnění nahlížení dálkovým přístupem na internetových 
stránkách města Chrastava: www.chrastava.cz/uzemniplan,  kde je návrh Úpravy a změny Regulačního plánu 
Polní ulice 60 RD Chrastava zveřejněn v elektronické podobě formou umožňující dálkový přístup.
  
 
Poučení:

Dle § 73 odst. 3 stavebního zákona: Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, t.j. do 10.3.2021 včetně, 
může každý uplatnit připomínky a osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, 
údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. O této skutečnosti 
musí být dotčené osoby poučeny. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce 
veřejnosti. Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě svá stanoviska. K později uplatněným stanoviskům, 
připomínkám a námitkám se nepřihlíží, dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost 
upozorněny. 
Dle § 67 odst. 3 stavebního zákona: Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vydaného krajem, se 
nepřihlíží.

Martin Janoušek
vedoucí odboru výstavby a územní

správy MěÚ Chrastava

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Chrastava a zveřejněno způsobem umožňující dálkový 
přístup nejméně 15 ode dne doručení, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne ...........................                                                                           Sejmuto dne ...............................

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne ............................ a sejmuto dne ......................................

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu. 

obdrží jednotlivě :
Dotčené orgány
1. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
2. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeai4j
3. Krajská veterinární správa Liberec, IDDS: rz78b9i
4. Magistrát města Liberec, OŽP, OD, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I, 460 59
5. Magistrát města Liberec, úřad územního plánování, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I, 460 59
6. Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3
7. Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4

http://www.chrastava.cz/uzemniplan
http://www.chrastava.cz/uzemniplan
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8. Obvodní báňský úřad v Liberci, IDDS: tqjaduc
9. Ministerstvo zemědělství ČR, IDDS: yphaax8
10. Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, IDDS: hjyaavk
11. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
12. Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
13. Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
14. Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

Obec :
1. Město Chrastava, nám. 1.máje 1, 463 31 Chrastava

Dále obdrží :
zpracovatel dokumentace : Ing. arch. Jiří Plašil
Určený spolupracující zastupitel : Ing. Miroslav Balcar


