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Městský úřad Hlinsko
Poděbradovo

náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Stavební

úřad - úsek územního
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:PtHlins
---=~==~-==~
V souladu s ustanovením § 48 zákona č.18312006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) v platném znění Městský úřad Hlinsko, stavební úřad - úsek územního
plánování a GIS jako pořizovatel oznamuje

veřejné projednání konceptu územního plánu (ÚP) Hlinsko
Na základě zadání ÚP Hlinsko schváleného Zastupitelstvem města Hlinska dne 25.6.2008
pořizovatel zajistil zpracování konceptu ÚP Hlinsko, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území. Koncept ÚP Hlinsko zpracovala ing. arch. Jana Šejvlová, REGIO
projektový ateliér s. r. o., Hradec Králové.
Veřejné projednání konceptu s odborným výkladem se bude konat dne:

2. července v 1600 hodin
Místo konání:

Radnice, Poděbradovo

náměstí 1, velká zasedací místnost v přízemí

Koncept územního plánu je vystaven k nahlédnutí na:
MěÚ Hlinsko, stavební úřad, budova Adámkova 554, 2. patro
internetové adrese www.hlinsko.cz, odkaz městský úřad, územní plánování, projednávané
dokumenty ÚP
Termín vystavení konceptu k veřejnému nahlédnutí: od 17.6.2009 do 17.7.2009
Do 15 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 17.7.2009) může každý uplatnit své
připomínky. Ve stejné lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti
uplatnit své námitky. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Pořizovatel podle § 48 odst. 3 stavebního zákona vyzývá dotčené orgány, aby uplatnily
svá stanoviska nejpozději do 15 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 17.7.2009). Doloží-li
dotčený orgán nejpozději při veřejném projednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění
stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
Sousední obce mohou uplatnit své připomínky z hlediska využití navazujícího území do
15 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 17.7.2009). O svých připomínkách ve stejné lhůtě
informují i Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje a evropských
fondů. oddělení územního plánování. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Krajský úřad sdělí do 30 dnů ode dne veřejného projednání konceptu územního plánu
(tj. do 3.8. 2009) stanovisko s podmínkami pro zajištění koordinace využívání území, zejména
z hlediska širších územních vztahů, pro zajištění souladu obsahu územního plánu s politikou
územního rozvoje, územně plánovací dokumentací kraje, stavebním zákonem a jeho
prováděcími právními předpisy.
Městský úřad Hlinsko se žádá o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým
(vyvěšení na úřední desce, oznámení místním rozhlasem, uvedením ve zpravhdaji apod.) tak,
aby byla dodržena stanovená lhůta, viz. § 48 stavebního zákona.
JJ~STSKÝ ÚAAD
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Ing. Jana Kozáčková
vedoucí stavebního úřadu

Vyvěšeno: 29.5.2009
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