Obecní úřad Chyjice
Chyjice 54
506 01 Jičín 1
Kontakty: pořizovatelský servis - Ing. arch. Jana Šejvlová, Ing. Zlata Machačová, tel. 495 406 404
Obecní úřad Chyjice - Milan Košťák, určený zastupitel, tel. 493 594 121

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Chyjice, jako pořizovatel příslušný podle ustanovení § 6 odst. 2) a ustanovení
§ 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stavební zákon), v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona a
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád) oznamuje konání veřejného projednání, resp. zahájení řízení o:

NÁVRHU
ÚZEMNÍHO PLÁNU CHYJICE
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
ÚZEMNÍHO PLÁNU CHYJICE,
které se bude konat

dne 24. 6. 2019 v 15.30 hod.
V KULTURNÍM DOMĚ čp. 53
Obecní úřad v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu se
správním řádem doručuje veřejnou vyhláškou návrh ÚZEMNÍHO PLÁNU CHYJICE.
Vzhledem k rozsahu návrhu Územního plánu Chyjice není možné zveřejnit dokumentaci na
úřední desce v plném rozsahu. Ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2 správního řádu je úplné
znění návrhu Územního plánu Chyjice zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
na www.chyjice.wz.cz.
Do návrhu Územního plánu Chyjice je také možno nahlížet na Obecním úřadu Chyjice po
dobu ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky do konce zákonné lhůty. Návštěvu mimo úřední
hodiny je třeba předem telefonicky domluvit.
Námitky proti návrhu Územního plánu Chyjice mohou, ve smyslu § 52 odst. 2 stavebního
zákona, podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný
investor a zástupce veřejnosti.
Ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne
veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52
odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené touto námitkou. K později
uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán
uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání
změněny.

Upozornění:
• Dle § 22 odst. 3 stavebního zákona se námitky, připomínky a stanoviska uplatňují
písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
• Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona se k později uplatněným připomínkám, námitkám
a stanoviskům nepřihlíží.
• Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a
návrh rozhodnutí o námitkách je ve smyslu § 53 a § 54 stavebního zákona a § 172
správního řádu součástí odůvodnění územního plánu. Územní plán vydá zastupitelstvo
obce opatřením obecné povahy, které bude ve smyslu § 173 odst. 1 správního řádu
oznámeno veřejnou vyhláškou.

………………………………………………
Milan Košťák
starosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:

29. 4. 2019

Současně se tímto potvrzuje, že tato písemnost včetně návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU CHYJICE
byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
Razítko

podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
Razítko

