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Městský úřad Jičín – odbor územního plánování a rozvoje města
Úřad územního plánování
506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18

Č.j.: MuJc/2017/11098/UP/KoR

Jičín, dne 19. 4. 2017

Oprávněná úřední osoba:
Ing.Radek Koliáš – referent odboru územního plánování a rozvoje města MěÚ Jičín

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Jičín, odbor územního plánování a rozvoje města - Úřad územního plánování - jako
pořizovatel územně plánovací dokumentace dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č.183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
v souladu s ustanovením § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění oznamuje:

opravu zřejmých nesprávností
v písemném vyhotovení
veřejné vyhlášky ze dne 15. 3. 2017 pod č.j.: MuJc/2017/6709/UP/KoR
Veřejná vyhláška oznamující konání veřejného projednání Návrhu Změny č.1 Územního plánu Jičín
ze dne 15. 3. 2017 pod č.j.: MuJc/2017/6709/UP/KoR

se opravuje
v rozsahu následujících zřejmých nesprávností:
Text věty:
„Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (do 25. 4. 2017) může každý k návrhu změny
regulačního plánu uplatnit připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.“
se nahrazuje se větou:
„Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (do 25. 4. 2017) může každý k návrhu změny
územního plánu uplatnit připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný
investor a zástupce veřejnosti námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.“

„otisk úředního razítka“

Vyvěšeno dne: 19. 4. 2017

Sejmuto dne : ........................................

Elektronicky
vyvěšeno dne: 19. 4. 2017

Sejmuto dne : ........................................

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

Ing. Ondřej Bodlák
vedoucí odboru ÚP a RM

