Městský úřad Jičín – odbor územního plánování a rozvoje města
17. listopadu 16, 506 01 Jičín

Č.j.: MuJc/2018/21893/UP/DuT/

Jičín, dne 3. 7. 2019

OZNÁMENÍ
SVOLÁNÍ MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ O NÁVRHU VYMEZENÍ
ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE DÍLCE
(k.ú. Dílce)
Městský úřad Jičín, odbor územního plánování a rozvoje města, úřad územního plánování
(dále jen „úřad územního plánování“), jako správní orgán příslušný podle § 5 odst. 1 a 2 a podle § 6
odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
a podle § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí
s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v souladu s § 59
odst. 3 stavebního zákona
oznamuje,
na základě podané žádosti obce Dílce,
svolání místního šetření o návrhu vymezení zastavěného území obce Dílce
(k.ú. Dílce)
za účasti dotčené obce a dotčených orgánů
hájících zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany
lesa a státní památkové péče.
Místní šetření se koná dne 24. 7. 2019 (středa) v 9:00 hod. na Obecním úřadu Dílce

Dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska nejpozději do 30-ti dnů ode dne místního
šetření (do 24. 8. 2019), jinak k nim nebude přihlédnuto. Do podkladů pořízení vymezení zastavěného
území je možno nahlédnout na Městském úřadu Jičín, odboru územního plánování, oddělení úřad
územního plánování, v budově 17. listopadu 16, 506 01 Jičín.

Ing. Radek Koliáš
odbor ÚP a RM MěÚ v Jičíně
vedoucí oddělení
Úřad územního plánování
Příloha – Návrh vymezení zastavěného území obce Dílce

Rozdělovník – oznámení obdrží:
•
•

Obec Dílce, Dílce 10, 506 01 Jičín
Dotčené orgány:
-

-

MěÚ Jičín, odbor životního prostředí
o odd. zemědělství a lesního hospodářství
▪ Ochrana PUPFL
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor životního prostředí
o odd. ochrany prostředí a ekologie krajiny
▪ Ochrana ZPF
MěÚ Jičín, odd. státní památkové péče
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