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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 
Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, oddělení úřadu územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) pořizovatel 
územně plánovací dokumentace obcí ve svém správním obvodu, oznamuje dle § 47 odstavce 2 téhož 
zákona: 

 
 

projednání návrhu zadání  
územního plánu ZÁBORNÁ. 

 
O pořízení nového územního plánu Záborná rozhodlo zastupitelstvo na zasedání dne 23. 1. 2020. O 
pořízení ÚP požádala obec, Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, oddělení úřadu územního 
plánování dne 19. 2. 2020.  Návrh zadání byl vypracován na základě územně analytických podkladů 
v rozsahu správního území obce.  
 
Dokumentace bude vystavena od pondělí 2. 3. 2020 do pondělí 13. 4. 2020 na Magistrátu města 
Jihlavy, vstup z Hluboké ul. (3. poschodí, chodba vedle úřadu územního plánování), na Obecním 
úřadu Záborná (nejlépe po předchozí domluvě tel.  603 806 205) nebo je možné se s ní seznámit na 
webových stránkách statutárního města Jihlavy (www.jihlava.cz, odkaz: město a úřad – územní 
plánování – územní plány obcí – seznam obcí  – Záborná – pořizované). Podrobnější informace je 
možné získat v době vystavení i na Magistrátu města Jihlavy, stavební úřad, oddělení úřadu 
územního plánování, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod. 
a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod., nejlépe po předchozí domluvě (tel.: 565 593 182 – 
Mgr. Jana Pykalová, jana.pykalova@jihlava-city.cz). 

 

Do 15 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou, tj. do pátku 3. 4. 2020, může každý uplatnit u 
pořizovatele (Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava; 
ID datové schránky jw5bxb4) písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se 
nepřihlíží.         

 
 

Bc. Pavlína Razimová, v. r. 
vedoucí oddělení úřadu územního plánování 

stavební úřad 
 

otisk razítka 
 

 
1. Úřední deska Obecního úřadu Záborná  2. Elektronická úřední deska Obecního úřadu Záborná 
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