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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení veřejného projednání návrhu
Změny č. l ÚPO JAHODOV jako
návrhu opatření obecné povahy
Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Rychnov n. Kn., jako úřad územního
plánování, na základě žádosti Obce Jahodov podle § 6 odst. l ) písni, c) zákona č. 1 83/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořizuje Změnu č. l
ÚPO Jahodov.
Podle § 52 odst. 1) stavebního zákona bude upravený a posouzený návrh Změny č. l
ÚPO Jahodov vystaven k veřejnému nahlédnutí: od 05.09.2008 do 21.10.2008
• v kanc. č. 119 Městského úřadu Rvchnov n. Kn.

• v kanceláři Obecního úřadu Jahodov
• na ww.rychnov-ci ty.cz (Městsky úřad, záložka - územní plány)

O upraveném a nosouzcném návrhu Změny č. l UPO Jahodov se uskuteční veřejné
projednání dne 21.10.2008 v 9,00 hod, zasedací místnosti Obecního úřadu Jahodov /§ 52
odst. 1) stavebního zákona a § 172 odst. 3) správního řádu/.
Podle § 52 odst. 2) stavebního zákona mohou podat námitky proti návrhu územního
plánu pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti a to nejpozději při
veřejném projednání, tj. do 21.10.2008. K později uplatněných námitkám se nepřihlíží. S
ohledem na § 172 odst. 5) správního řádu musí být námitky písemné a odůvodněné. Podle § 52
odst. 3) stavebního zákona musí námitky obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.
Nejpozději při veřejném projednání muže každý uplatnit své připomínky.
K později uplatněných připomínkám se nepřihlíží.
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