
MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV 
Úřad územního plánování 

Slovanské náměstí 165, 54116 Trutnov, e-mail: hospodkova@trutnov.cz 

 
Č.j. R/579/ 2016/HOM                 V Trutnově: 29.07.2016 
vyřizuje: Michaela Hospodková 
telefon: 499 803 242 
 
 

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu 
Pilníkov 

 
 Městský úřad v Trutnově (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního 
plánování příslušný podle ustanovení § 6, odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
 

o z n a m u j e 
 

v souladu s ustanovením § 52 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
 

konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Pilníkov.   
  
  Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Pilníkov se 
bude konat v pondělí         dne 8. září 2016 v 16.00 hodin v zasedací místnosti 
Městského úřadu v Pilníkově 
 

 
 Návrh Změny č. 1 Územního plánu Pilníkov, textová i grafická část je 
k nahlédnutí na odboru rozvoje města MěÚ v Trutnově v kanceláři č. 415, na 
Městském úřadu v Pilníkově, v kanceláři pana starosty, dále na internetové stránce 
http://upd.trutnov.cz/upd/pilnikov/ pod složkou – pořizovaná ÚPD - a to v termínu  

 
od 5. srpna 2016 do 8. září 2016 

 
 Městský úřad Trutnov, jako úřad územního plánování, z titulu pořizovatele 
Změny č. 1 Územního plánu Pilníkov 
 

vyzývá 
 
zástupce dotčených orgánů, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 
sousedních obcí, dále vlastníky dotčených pozemků a ostatní veřejnost 
k účasti na veřejném jednání. 
 
Upozorňujeme tímto, že 

 ve smyslu § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

http://upd.trutnov.cz/upd/pilnikov/


předpisů mohou námitky proti návrhu územního plánu podat 
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. 

 

 ve smyslu § 52 odst. 3 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
může nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání každý 
uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 
námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru 
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené 
námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán 
uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od 
společného jednání (§50) změněny. K později uplatněným 
stanoviskům se nepřihlíží.  

 
 

 ve smyslu § 52 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o 
kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo 
regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží. 

 
 
Připomínky a námitky se zasílají v písemné podobě na adresu MěÚ Trutnov, 
Odbor rozvoje města, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Franc 
vedoucí odboru   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Obdrží:  
 
Ing. arch. Vladimír Smilnický – TENET, Horská čp. 64, 541 01 Trutnov 
 
1. Státní energetická inspekce, HK  
2. KHS, Trutnov  
3. Ministerstvo ŽP, Praha 10  
4. Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Trutnov  
5. Ministerstvo zdravotnictví, Praha 2  
6. Ministerstvo vnitra, Praha 7 – Letná  
7. Ministerstvo kultury, Praha 1  
8. Ministerstvo dopravy, Praha 1  
9. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha 1  
10. VÚSS, Pardubice – Ministerstvo obrany 
11. Obvodní báňský úřad Trutnov   
12. Český telekomunikační úřad HK  
13. HZS, Hradec Králové  
14. Krajská veterinární správa, Trutnov  
15. Správa žel. a dopr. cesty, s.o., Praha 8 – Karlín  
16. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 1  
17. MěÚ Trutnov – OŽP  
18. MěÚ Trutnov – kancelář – oddělení krizového řízení  
19. MěÚ Trutnov – odbor výstavby – odd. SH a dopravy  
20. MěÚ Trutnov – odbor výstavby – odd. památkové péče  
21. Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství  
22. Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor dopravy a silničního hospodářství  
23. Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor regionálního rozvoje, odd. památkové 
péče  
24. Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor územního plánování a stavebního řádu 
25. Město Trutnov 
26. Obec Staré Buky 
27. Obec Hájnice 
28. Obec Chotěvice 
29. Obec Vlčice 
30. Obec Vítězná 
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