
fe Městský úřad Hlinsko
Pod ěbradovo náměstí l, 539 23 Hlinsko " "
Stavební úřad - úsek územního plánování a GIS
Adresa pracoviště: Adámkova třída 554, 539 Ol Hlinsko

telefon: 469 326 161, 469 315 300, fax: 469 319 494, e-mail: zavrel.vladimir@hlinsko.cz
Čj.: HI 65894/2021/SÚ
Spisová značka: S-SÚ/76580/2020/9

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ

rWmskQ^±t^Q21_
•-iňAD KE.; TVSE KRiJCŁ.„3URK

j o!;rss Havlíókův Brod
Doílodne.:.^.-.^^^

zahájení řízení o Změně č. 6 Územního plánu (ÚP) Hlinsko t\.M/.^./.^.
V souladu s ustanovením § 55b a § 52 odst. l zákona č. 183/2006 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

zahájení řízení o Změně č. 6 Územního plánu (\JP} Hlinsko
Návrh Změny č. 6 ÚP Hlinsko vypracovala v září 2021 ing. arch. Jana Šejvlová, REGIO

projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové na základě obsahu Změny č. 6 UP Hlinsko, které bylo
schváleno na zasedání zastupitelstva města Hlinská dne 22. března 2021 usnesením
č.ZM/59/1.

Ve změně byla provedena aktualizace zastavěného území dle skutečného stavu v území a
změna č. 6 byla zpracována nad aktuálním mapovým podkladem.
Veřejné projednání návrhu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem dle
§ 55a a § 55b stavebního zákona se bude konat dne:

20. prosince 2021 od 15 00 hodin
Místo konání: budova radnice, Poděbradovo náměstí l, velká zasedací místnost v přízemí
Návrh změny UP Hlinsko je vystaven k veřejnému nahlédnutí na:

MU Hlinsko, stavební úřad, budova Adámkova 554, 2. patro
internetové adrese httD://www.hlinsko.cz/mestskv-urad/uzemni-Dlanovani/Droiednavane-
dokumentv-UD

Termín vystavení návrhu: od 19. 11. 2021 do 27.12. 2021
Zveme město Hlinsko, pro které je změna územního plánu pořizována, dotčené orgány,

krajský úřad a sousední obce k účasti na veřejném projednání.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 27. 12.2021) může každý

uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný
investor a zástupce veřejnosti námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě svá stanoviska k návrhu změny. K později uplatně-
ným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Městský úřad Hlinsko se žádá o zveřejněni této veřejné vyhlášky způsobem v místě
obvyklým (vyvěšení na úřední desce, elektronické úřední desce, uvedením ve zpravodaji
apod.) tak, aby byla dodržena stanovená lhůta, viz § 55b a § 52 stavebního zákona.
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