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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

na obecním úřadě v Záborné. Nejpozději

23. 8. 2021 v 15:30

Spis. zn.: Jihlava, dne: 19. 7. 2021
C.j.:
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy (dále jen “pořizovatel“), jako úřad územního plánování
příslušný podle 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), na základě zadání územního
plánu pořídil v souladu s 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu
Záborná a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.

Pořizovatel v souladu s 52 odst. I stavebního zákona doručuje upravený a posouzený návrh
územního plánu a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou. Pořizovatel
oznamuje, že veřejné projednání se koná

mohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a
zástupce veřejnosti námitky, dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska
k částem řešení, které byly od společného jednání podle 50 stavebního zákona změněny, a
každý své připomínky.

Do dokumentace je možné nahlédnou na webových stránkách statutárního města Jihlavy
(www.jihlava.cz — odkaz Město a úřad/Uzemní plánování/Uzemní plány obcí/Seznam
obcí/Záborná/Pořizované). Hlavní výkres stávajícího i navrhovaného UP je připnutý v mapovém
projektu dostupném na adrese http://up.jihlava.cz jako Mapa územních plánů.

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

V námitkách se musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené námitkou.

do 7 dnů ode dne veřejného projednání

Upozornění:

Veřejné projednání bude realizováno v souladu s aktuálními epidemiologickými opatřeními.
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Stanoviska, námitky a přípomínky je možné uplatnit do 30. 8. 2021 na adrese: Magístrát města
Jihlavy, stavební úřad, oddě‘ení úřadu územního plánování, Masarykovo nám. 1, 586 01
Jihlava; epodatelnajihlava-city.cz; ID datové schránky jw5bxb4. Podání musí být v souladu
S 37 zákona 500/2004 Sb. (správní řád). Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum
narození, místo trvalého pobytu a podpis. Právnická osoba uvede název, ICO, adresu sídla
a podpis.

elekt)ónicky podepsáno

Bc. Pavlína Razimová
vedoucí oddělení územního plánování
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce do 30. 8 2021 a současně zveřejněr
způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé 25 odst. 2 správního řádu. 15 den je
posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne Sejmuto dne

V elektronické podobě
Vyvěšeno dne Sejmuto dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.


