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V Horním Jiřetíně dne 29. 10. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Horní Jiřetín, jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 a § 24 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „stavební zákon“) oznamuje ve smyslu § 50 téhož zákona
zahájení projednání návrhu Územního plánu Horní Jiřetín
a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
Zpracovatelem územně plánovací dokumentace je Ing. arch. Ivan Plicka – IVAN PLICKA STUDIO, s.r.o.,
Thákurova 3, 166 34 Praha 6,
zpracovatelem návrhu vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je Mgr. Alena Smrčková, Ph.D.
Společné jednání se uskuteční dne 16. 11. 2021 (úterý) v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných dotčených orgánů, Krajského úřadu Ústeckého kraje, města Horní Jiřetín a
sousedních obcí na Městském úřadu Horní Jiřetín, v malé zasedací místnosti budovy kulturního domu
Horní Jiřetín, Horská 23/13, 435 43 Horní Jiřetín.
Dotčené orgány uplatní svá stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne společného jednání.
Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit své připomínky.
Po tuto dobu pořizovatel umožní uvedeným orgánům nahlížet do návrhu územního plánu.
Ke stanoviskům a připomínkám podaných po lhůtě se nepřihlíží (§ 50 odst. 2 stavebního zákona).
Návrh Územního plánu Horní Jiřetín bude ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky
(doručením je ve smyslu ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
považován patnáctý den po vyvěšení) vystaven k veřejnému nahlédnutí:
• na Městském úřadu Horní Jiřetín, na adrese: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín, v těchto
doporučených dnech: pondělí a středa 8:00 – 11:00 a 13.00 – 17.00 hodin, doporučuje se
předchozí telefonická dohoda na tel. 476 734 283.
• na www.hornijiretin.cz.
Každý může do 30 dnů ode dne doručení této vyhlášky uplatnit u pořizovatele (Městský úřad Horní
Jiřetín, Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín, ID DS: fp2burz) písemné připomínky.
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží (§ 50 odst. 3 stavebního zákona).
Ing. Vladimír Buřt
starosta města

