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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor územního plánování a stavebního úřadu (dále také 
„pořizovatel“), jako orgán územního plánování věcně a místně příslušný dle § 6 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pořizuje na žádost obce Javorník Změnu č. 1 Územního plánu Javorník. 
Zastupitelstvo obce Javorník usnesením č. 121 na veřejném zasedání zastupitelstva obce 
Javorník rozhodlo dne 07.05.2020 o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Javorník a schválilo 
pořizování změny č. 1 ÚP Javorník zkráceným postupem dle § 55a a §55b stavebního zákona. 
Dne 25.02.2021 zastupitelstvo obce schválilo obsah změny ÚP č. usnesení 185. V souladu s 
ustanovením § 55b odst. 1 stavebního zákona. Pořizovatel zajistil vystavení návrhu Změny č. 
1 Územního plánu Javorník. V souladu s § 52 a § 55b stavebního zákona oznamuje zahájení 
 

ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK 
 

KTERÉ SE BUDE KONAT DNE 24.08.2022 OD 15:00 H 
NA MĚSTSKÉM ÚŘADU VYSOKÉ MÝTO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 167 

 
Vzhledem k rozsahu dokumentace ji není možné zveřejnit na úřední desce v úplném znění, 
proto pořizovatel v souladu s § 20 stavebního zákona a § 172 odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů stanovuje místo a lhůtu k seznámení s návrhem 
změny územního plánu. Návrh Změny č. 1 Územního plánu Javorník bude vystaven k 
nahlédnutí v termínu od 19.07.2022 do 31.08.2022 u pořizovatele na MěÚ Vysoké Mýto, 
odboru územního plánování a stavebního úřadu a  dálkovým přístupem na webových 
stránkách města www.vysoke-myto.cz, http://deska.vysoke-myto.cz a na Obecním úřadu 
Javorník. 
 
Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky musí 
obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a 
vymezení území dotčeného námitkou.  
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a 
dotčené osoby námitky.  
Dotčené orgány a uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu 
změny.  
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům, 
námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního 
rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.  
Krajský úřad jako nadřízený orgán zašle pořizovateli stanovisko k návrhu změny územního 
plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, 
souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem. Pokud neuplatní stanovisko do 30 dnů od obdržení návrhu změny územního plánu, 
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stanovisek, připomínek a výsledků konzultací, je možné změnu územního plánu vydat i bez 
jeho stanoviska.  
 

 
 

„Otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 
 

 
Ing. Luboš Karmín, v.r. 
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování 
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