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Magistrát města
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30. 6. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Stavební úřad Mag!strátu města Jihlavy, jako úřad územního plánování příslušný podle 6 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (dále jen stavební zákon)
pořizovatel územně plánovací dokumentace obcí ve svém správním obvodu, oznamuje dle
50
odstavce 3 téhož zákona:

projednání návrhu
Územního plánu Dolní Cerekev.
Projednávaná dokumentace byla vypracována na základě zadání schváleného Zastupitelstvem
městyse Dolní Cerekev dne 28. 6. 2019 usnesením číslo ZM-4-2019-2, které bylo doplněno dne 24. 2.
2021 usnesením č. ZM-2-2021-11.
Po dobu projednání je možné do dokumentace nahlédnout na úřadu územního plánování jihlavského
magistrátu, a to v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:30
hod. nebo na Úřadu městyse Dolní Cerekev, nejlépe po předchozí domluvě. S dokumentací je možné
se také seznámit na webových stránkách statutárního města Jihlavy (www.jihlava.cz, odkaz: Město
a úřad/Uzemní plánování/Uzemní plány obcí/ Uzemní plány obcí /Dolní Cerekev pořizované nebo
pup.jihlava.cz).
-

K projednávané dokumentaci může každý do středy 18. srpna 2021 u pořizovatele uplatnit
písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Písemné připomínky je možné zaslat na adresu: Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, oddělení
úřadu územního plánování, Masarykovo nám. Č. 1, 586 28 Jihlava.
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Bc. Pa/ina Razimová, v.
vedoucí oddě(‘ení úřadu územního plánování
stavební úřad
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Magistrát města Jihlavy

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce do 18. 8. 2021 a současně bude zveřejněn
způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé
25 odst. 2 správního řádu. 15. den je
posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Podpis oprávněné osoby, potvrzujĺcí vyvěšení
Razítko

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutĺ
Razítko

V elektronické podobě
Zveřejněno od

Zveřejněno do

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejněni
Razítko
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