MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Odbor rozvoje města
oddělení územního plánování
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33714/2018
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E-mail:

Mgr. Marek Hlíza
499 803 372
hliza@trutnov.cz

Datum:

9. dubna 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o doručení návrhu „Zadání územního plánu Svoboda nad Úpou“
Městský úřad Trutnov, v odkazu na ustanovení § 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., „o
územním plánování a stavebním řádu „(stavební zákon), v platném znění, jakožto úřad územního
plánování a zároveň pořizovatel územně plánovací dokumentace „Územního plánu Svoboda nad
Úpou“ pro město Svoboda nad Úpou, zpracoval na základě § 47 odst. 1) stavebního zákona návrh
„Zadání územního plánu Svoboda nad Úpou“.
V souladu s § 47 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb. „o územním plánování a stavebním řádu“ (stavební zákon)
oznamuje
vystavení návrhu „Zadání územního plánu Svoboda nad Úpou“.

Dokumentace návrhu „Zadání územního plánu Svoboda nad Úpou“ je v odkazu na ustanovení
§ 47 odst. 2) stavebního zákona vystavena k veřejnému nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři č.
dv. 415 Městského úřadu v Trutnově - Odboru rozvoje města, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov, na Městském úřadu Svoboda nad Úpou, náměstí Svornosti, 542 24 Svoboda nad Úpou a
způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách města Trutnova v sekci „pořizovaná ÚPD“, http://upd.trutnov.cz/upd/svoboda-nad-upou/ a internetových stránkách města Svoboda nad Úpou http://www.musvoboda.cz ve lhůtě od 11. dubna 2018 do 12. května 2018.

Městský úřad Trutnov
Telefon 499 803 111
Slovanské náměstí 165
Fax 499 803 103
541 16 Trutnov
IDS 3acbs2c
Úřední hodiny: pondělí a středa od 08:00 do 17:00, úterý a čtvrtek od 08:00 do 15:00 a pátek od 08:00 do 14:30.

Do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Připomínky se uplatňují písemně na adresu:
Městský úřad Trutnov
Odbor rozvoje města
oddělení územního plánování
Slovanské nám. 165
541 16 Trutnov
nebo elektronicky do datové schránky ID: 3acbs2c.

K později uplatněným připomínkám nebo připomínkám doručeným jiným způsoben než je uvedeno
v této veřejné vyhlášce se nepřihlíží.

Ing. Miroslav Franc v. r.
vedoucí odboru
Mgr.
Marek
Hlíza

Digitálně podepsal Mgr. Marek Hlíza
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00278360,
o=Město Trutnov [IČ 00278360],
ou=Městský úřad Trutnov, odbor
rozvoje města, ou=25658, cn=Mgr.
Marek Hlíza, sn=Hlíza,
givenName=Marek,
serialNumber=P164835, title=Vedoucí
oddělení územního plánování
Datum: 2018.04.09 17:18:09 +02'00'

Tato veřejná vyhláška ze dne 10. dubna 2018 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: 11. dubna 2018

Sejmuto dne: 12. května 2018
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Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí
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