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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU DOKUMENTACE SEA: VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ÚZEMÍ NATURA 2000 ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍCHOVÁ NAD JIZEROU
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný úřad územního
plánování a pořizovatel Změny č. 3 Územního plánu Víchová nad Jizerou v souladu s ustanoveními § 52 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje, že
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ÚZEMÍ
NATURA 2000 ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍCHOVÁ NAD JIZEROU
SE KONÁ DNE 24. ZÁŘÍ 2019 (ÚTERÝ) OD 14:00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU VÍCHOVÁ NAD JIZEROU
Dokumentace je v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, vystavena k veřejnému nahlédnutí u Městského úřadu Jilemnice, Odboru územního
plánování a stavebního řádu. Dokumentace je též umístěna v elektronické podobě na adrese:
http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-uzemni-planovani-stavebni-urad/uzem
ni-planovani/upd-orp/uzemniplany/orpvichova/
Nejpozděj do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a ve stejné lhůtě
uplatní dotčené orgány a krajský úřad stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
Dotčené osoby, kterými jsou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a
zástupce veřejnosti, jsou ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání oprávněny podat námitky, ve kterých
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou.
K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží; dotčené osoby oprávněné k podání
námitek upozorňujeme, že se rovněž nepřihlíží k později uplatněným námitkám.
Mgr. Vladimír Mečíř
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
Za správnost: Bedrníková M.
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: …………………………….

Datum sejmutí: ………………………………..

……………………………………………….

…………………………………………………

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

Razítko:

V elektronické podobě

V elektronické podobě

Zveřejněno od: ………………………………

Zveřejněno do: …………………………………

……………………………………………….

………………………………………………….

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

Razítko:

Úřad k vyvěšení:
Městský úřad Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Obecní úřad Víchová nad Jizerou, Víchová nad Jizerou , 512 41 Víchová nad Jizerou
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