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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Jičín, odbor územního plánování a rozvoje města - Úřad územního plánování - jako
pořizovatel vymezení zastavěného území dle ustanovení §6 odst. 1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)
oznamuje:

vystavení
NÁVRHU VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ OBCE CHOLENICE
pro katastrální území Cholenice
v souladu s ustanovením § 60 odst.2 stavebního zákona.
V souladu s § 59 odst.2 stavebního zákona se vymezení zastaveného území vydává formou opatření
obecné povahy. Předmětem tohoto návrhu opatření obecné povahy je vymezení zastavěného území ve
správním území obce Cholenice pro k.ú. Cholenice.
Návrh opatření obecné povahy zpracoval pořizovatel, úplné znění návrhu bude vystaveno k veřejnému
nahlédnutí po dobu 30 kalendářních dnů

od 17. 12. 2014 do 16. 1. 2015
na Obecním úřadu Cholenice a na Odboru územního plánování rozvoje a města Městského úřadu
Jičín, 17. listopadu č.p. 16, Jičín a dále na internetových úředních deskách Obecního úřadu Cholenice
(www.cholenice.cz) a Městského úřadu Jičín (www.mujicin.cz).
Řízením o vydání návrhu zastavěného území jsou přímo dotčeni vlastníci pozemků uvedených v § 58
odst. 2 stavebního zákona, tj. vlastníci těch pozemků, které pořizovatel zařadil do vymezeného
zastavěného území a dále pak vlastníci pozemků sousedících s tímto vymezeným zastavěným územím.
V souladu s ustanovením §60 odst.1 stavebního zákona, mohou proti návrhu uplatnit písemně
odůvodněné námitky pouze vlastníci pozemků uvedených v § 58 odst.2 stavebního zákona a vlastníci
sousedících pozemků, a to u pořizovatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne zveřejnění návrhu, tj.
do 16. 1. 2015.
Dle ustanovení § 172 odst.4 správního řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou
být tímto návrhem přímo dotčeny, uplatnit u pořizovatele písemné připomínky, a to do 30
kalendářních dnů ode dne zveřejnění návrhu.
K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Ing. Ondřej Bodlák
vedoucí odboru ÚP a RM
Městského úřadu Jičín
„otisk úředního razítka“
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