DLE ROZDĚLOVNÍKU

V Jihlavě, dne 30.01.2019
Č. jednací:
Vyřizuje:

MMJ/ÚÚP/13598/2019-NvM
Bc. Marcela Nováková, tel.:565 593 017

OZNÁMENÍ
Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování jako pořizovatel Územního plánu Arnolec zpracoval
na základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Arnolec
(dále „Zpráva“).
Před předložením Zprávy Zastupitelstvu obce Arnolec ke schválení je pořizovatel povinen tuto Zprávu
projednat s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi i veřejností (obdobně jako návrh
zadání územního plánu).
Územní plán i návrh Zprávy jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup
na www.jihlava.cz/Mapy(GIS) a Územní plánování / ÚP obcí / Seznam obcí / Arnolec.
Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy mohou dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán uplatnit u
pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah Zprávy vyplývající z právních předpisů a územně
plánovacích podkladů. V téže lhůtě (tj. 30 dnů od obdržení návrhu zprávy) uplatní krajský úřad jako příslušný úřad
u pořizovatele stanovisko. Nejpozději 7 dnů před uplynutím uvedené lhůty (tj. 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy)
doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko dle § 45i zákona o ochraně
přírody a krajiny.
Každý může své písemné připomínky k návrhu Zprávy uplatnit u pořizovatele Zprávy do 15 dnů ode dne doručení
veřejné vyhlášky.
Sousední obce mohou uplatnit k návrhu Zprávy své podněty u pořizovatele Zprávy do 30 dnů po obdržení návrhu
Zprávy.
K připomínkám, vyjádření a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží (dle § 47 odst.5 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a novel).

elektronicky podepsáno
Ing. arch. Tomáš Lakomý, v. r.
vedoucí úřadu územního plánování
Přílohy:
Rozdělovník
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Arnolec
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V Jihlavě, dne 30.01.2019
Č. jednací:
Vyřizuje:

MMJ/ÚÚP/13598/2019-NvM
Bc. Marcela Nováková, tel.:565 593 017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování jako pořizovatel Územního plánu Arnolec
zpracoval na základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh Zprávy o uplatňování
Územního plánu Arnolec (dále „Zpráva“).
Před předložením Zprávy Zastupitelstvu obce Arnolec ke schválení je pořizovatel povinen tuto Zprávu
projednat s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi i veřejností (obdobně jako návrh
zadání územního plánu).
Územní plán i návrh Zprávy jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup
na www.jihlava.cz / Mapy(GIS) a Územní plánování / ÚP obcí / Seznam obcí / Arnolec.
Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy mohou dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán uplatnit u
pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah Zprávy vyplývající z právních předpisů a územně
plánovacích podkladů. V téže lhůtě (tj. 30 dnů od obdržení návrhu zprávy) uplatní krajský úřad jako příslušný úřad
u pořizovatele stanovisko. Nejpozději 7 dnů před uplynutím uvedené lhůty (tj. 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy)
doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko dle § 45i zákona o ochraně
přírody a krajiny.
Každý může své písemné připomínky k návrhu Zprávy uplatnit u pořizovatele Zprávy do 15 dnů ode dne doručení
veřejné vyhlášky.
Sousední obce mohou uplatnit k návrhu Zprávy své podněty u pořizovatele Zprávy do 30 dnů po obdržení návrhu
Zprávy.
K připomínkám, vyjádření a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží (dle § 47 odst.5 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a novel).

Ing. arch. Tomáš Lakomý
vedoucí úřadu územního plánování

1. Úřední deska Magistrátu města Jihlavy

2. Elektronická úřední deska Magistrátu města Jihlavy

Vyvěšeno dne: ……………………….

Vyvěšeno dne: …………………………

Sejmuto dne: …………………………

Sejmuto dne: …………………………..
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V Jihlavě, dne 30.01.2019
Č. jednací:
Vyřizuje:

MMJ/ÚÚP/13598/2019-NvM
Bc. Marcela Nováková, tel.:565 593 017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování jako pořizovatel Územního plánu Arnolec
zpracoval na základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh Zprávy o uplatňování
Územního plánu Arnolec (dále „Zpráva“).
Před předložením Zprávy Zastupitelstvu obce Arnolec ke schválení je pořizovatel povinen tuto Zprávu
projednat s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi i veřejností (obdobně jako návrh
zadání územního plánu).
Územní plán i návrh Zprávy jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup
na www.jihlava.cz / Mapy(GIS) a Územní plánování / ÚP obcí / Seznam obcí / Arnolec.
Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy mohou dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán uplatnit u
pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah Zprávy vyplývající z právních předpisů a územně
plánovacích podkladů. V téže lhůtě (tj. 30 dnů od obdržení návrhu zprávy) uplatní krajský úřad jako příslušný úřad
u pořizovatele stanovisko. Nejpozději 7 dnů před uplynutím uvedené lhůty (tj. 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy)
doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko dle § 45i zákona o ochraně
přírody a krajiny.
Každý může své písemné připomínky k návrhu Zprávy uplatnit u pořizovatele Zprávy do 15 dnů ode dne doručení
veřejné vyhlášky.
Sousední obce mohou uplatnit k návrhu Zprávy své podněty u pořizovatele Zprávy do 30 dnů po obdržení návrhu
Zprávy.
K připomínkám, vyjádření a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží (dle § 47 odst.5 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a novel).

Ing. arch. Tomáš Lakomý
vedoucí úřadu územního plánování

1. Úřední deska Obecního úřadu Arnolec

2. Elektronická úřední deska Obecního úřadu Arnolec

Vyvěšeno dne: ……………………….

Vyvěšeno dne: …………………………

Sejmuto dne: …………………………

Sejmuto dne: …………………………..
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