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MĚSTSKÝ ÚŘnO TRUTNOV
Odbor rozvoje města
oddělení územního plánování
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2a21l1260/R/KoM

]vIichaela Kostková
499 8o3 242
kostkova@trutnov,cz

31. říjen 2022

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny územního plánu

Městský úřad v Trutnově (dále jen ,,pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle
ustanovení § 6, odst. 1 písm. c) zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavebnízákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon")

oznamuje
vsouladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 172
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

konání veřejného projednání návrhu ,,Změny ě. 4 územního plánu
Pilníkov" ve zkráceném postupu.

Veřejné projednání o návrhu územního plánu se bude konat ve středu 30. listopadu 2022 v
í5.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov.

tMěstský úřad Trutnov, jako úřad územního plánování, z titulu pořizovatele Změny č, 4 územního
plánu Pilníkov

vyzývá

Městský úřad Trutnov
Slovanské náměsti 165

541 16 Trutnov

"tffi Telefon 499 803 111
Fax 499 803 103
lDS 3acbs2c

Úredni hodiny: pondělía středa od 08:00 do 17:00, útený a čfurtek od 08:00 do 15:00 a pátek od 08:00 do 14:30.

VE ŘeJ NÁ VYH LÁŠ KA

Datum:

Návrh ,,Zmény č, 4 územního plánu Pilníkov" je vystaven k nahlédnutí na Městském úřadě
Trutnov, Odboru rozvoje města, v kanceláři č. 415, dále na Městském úřadě v Pilníkově
v kanceláři pana starosty a rovněž v elektronické podobě na internetové adrese
http:/iupd.trutnov.czlupd/pilnikov/ pod složkou ,,pořizovaná ÚPO" - a to v termínu

od 31. řijna2}22do 7. prosince 2022.



Městský úřad Trutnov
Odbor rozvoje města
oddělení územ ního plánování
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov

nebo elektronicky do datové schránky lD: 3acbs2c.

K později uplatněným připomínkám, námitkám a stanoviskům se nepřihlíží
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zástupce dotčených orgánů, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sousedních obcí, dále
vlastníky dotčených pozemků a ostatníveřejnost k účasti na veřejném jednání.

Upozorňujeme tímto na následující skutečnosti.
. ve smyslu § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu územního plánu

podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor
a zástupce veřejnosti.

o v€ smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona může nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního
zákona 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

o v€ smyslu § 52 odst. 4 stavebního zákona ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve
věcech, o ktených bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje nebo při
vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Připomínky, námitky a stanoviska se uplatňují písemně na adresu:

7, RU7,N ov
27

lng. David Jelínek v.r.
vedoucí odboru

Tato veřejná vyhláška, musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů, patnáctým dnem po vyvěšení
se písemnost považuje za doručenou, První den lhůty se počítá ode dne následujícího po vyvěšení
na úřední desce. Po dobu vyvěšení písemného vyhotovení této veřejné vyhlášky na úřední desce
byla tato veřejná vyhláška zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 31. října 2022 Sejmuto dne: 7. prosince 2022


