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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy, jako
písm. c) zákona č. I 83/2006 Sb., o územním
a pořizovatel územně plánovací dokumentace
téhož zákona:

úřad územního plánování příslušný podle 6 odst. I
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon)
obcí ve svém správním obvodu, oznamuje dle 52

‚

řízení o Uzemním plánu Hodice.

Veřejné projednání posouzeného návrhu územního plánu
spojené s odborným výkladem se uskuteční

dne 4. října 2021 v 16:00 hod.

v sálu kulturního domu Obecního úřadu Hodice, Hodice 48, 589 01 Třešt‘.

Dokumentace bude vystavena k veřejnému nahlédnutí

od středy 1. září 2021 do pondělí 11. října 2021

na oddělení úřadu územního plánování stavebního úřadu Magistrátu města Jihlavy nebo je možné se
s ní seznámit na webových stránkách statutárního města Jihlavy (www.jihlava.cz, odkaz:
http://pup.jihlava.cz). Podrobnější informace je možné získat v době vystavení návrhu na oddělení
úřadu územního plánování stavebního úřadu Magistrátu města Jihlavy, Masarykovo náměstí 1, 586 01
Jihlava, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod. a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:00
hod., nejlépe po předchozí domluvě (tel.: 565 593 180 — Pavlína Razimová, e-mail:
pavlina.razimovajihlava-city.cz) nebo na Obecním úřadu v Hodicích, a to v době úředních hodin.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání t. j. do pondělí 11. října 2021 může každý uplatnit
své připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti mohou ve stejném termínu uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená piáva a vymezit území dotčené námitkou. K později
uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Připomínky a námitky je možné v průběhu projednání posílat na adresu: Magistrát města Jihlavy, úřad
územního plánování, Masarykovo nám. Č. 1, 586 01 Jihlava.

Bc. P/vlína Razirnová, v. r.
vedoucí odd1ení úřadu územního plánování
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Magistrát města

Datum sejmutí:.

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko

Zveřejněno do

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce do 11. 10. 2021 a současně bude zveřejněn
způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je
posledním dnem oznámení.

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko
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Datum vyvěšenírn

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko

V elektronické podobě
Zveřejněno od

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko

Jihlavy


