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Měu varnsdoď
Obec Jiřetín pod Jedlovou

VEREJNA VYHLASKA

- oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňovdní územního plánu Jiřetín
od Jedlovou za uplynulé období.

Uřad územního plánování Městského úřadu Varnsdoď (dáIe jen ,,ÚÚP") jako pořizovatel ve smyslu
ustanovení § 2 odst, (2)a) a § 6 odst. 2 zákona č. 18312006 Sb,, o územním plánování a stavebním řádu
(dálejen ,,stavební zákon") v platném znění, zpracoval v souladu s ustanovením § 55 odst. l za použití
§ 47 odst, l stavebního zákona,,Zprávu o uplatňování územního plánu Jiřetín pod Jedlovou za období
0712008 10l20l4* (dálejen ,,Zprdva o uplatňovúni ÚP Jiřetín p/J"), jejíž součástí jsou pokyny pro
zpracování návrhu Změn1, č. 2 UP Jiřetín p/J.

V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona zajistil ÚÚP doručení o zveřejnění návrhu
Zprávy o uplatňování UP Jiřetín p/J touto veřejnou vyhláškou,

Návrh Zpráty o uplatňování ÚP Jiřelín p/J. obsahující pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 2 ÚP
Jiřetín p/J,

bude rastaven k veřejnému nahlédnutí
od 12. prosince 2014 do 12.Iedna 2015

tj. po dobu 30ti dnů ode dne vyvěšeni oznátnení o zahájení projednávání na úředních deskách
městského úřadu Varnsdorf a obecního úřadu Jiřetín p/J.

Vzhledem k rozsahu dokumentu je zpřístupnění celého obsahLr návrhu Zprávy o uplatňování ÚP
Jiřetín p/J zaj ištěno:
- v tištěné podobě na městském úřadě Varnsdorf a obecním úřadě Jiřetín p/J, doporučujeme úřední
dny pondělí a středu,
- v elektronické podobě na webových stránkách města Varnsdorf a obce Jiřetín p/J na intemetových
adresách:
http://r.vwrv.varnsdorf.czldownload/Llp zpI4!!!9!p!4EQ!4r] iunjjIELj]!.Zip
http://rvrvw,i iretin,cz

Pozn.: Zpráva o uplatňování územního plánu Jiřetín pod ,ledlovou za uplyn é období (spolu se
zadáním Změny č.2 ÚP Jiřetín p/J) byla projednávána.iiž před rokem vobdobí od 9,]2,2013 do
9. l ,20l4 (Oznámení č j. MUVA 322 l 4/201 3NechV ze 5.12.2013). Předkládaná verze obsahuj e oproti
původní verzi navíc díIčí změny č. Z2.1,Z2.8.Z2.9,Z2.10,Z2.11 aZ 2.12 a částečně dílčí změnu
Z2.2 (navíc pozemky p.č. l49 a p.č, 197 v k.ú. Rozhled).

Poučení:
Ve Ihůtě do l5 dnů ode dne doručení této veřejné vvhlášky s oznámením o projednárlí návrhu
Zprútv o urlutnováni ÚP Jiietin p J na úiedníde.kl Vět Varnsdorfa OÚ Jiřelin plt - r1. nelpozaiii
do 12. ledna 2015 (včetně) může každj, uplatnit své připomínky. Připomínky lze uplatnit
výhradně písemnou formou, a to na adresu pořizovatele uvedenou v záhlaví tohoto oznámení.
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5 p_ip"lr."Ml podaným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
V PříPadě jakýchkoliv dotazů a upřesňujících informací se mohou občané v průběhu celého procesu
pořizování obracet na ÚÚP McÚ Ýamsaóď- Ing. Václav Nechv íle, tel,: 4l23i2z41-244. kl. la.

Vyvěšeno dne: 1 1. 12 20U

Ing. Václav Nechvíle
úřad územního plánování

Sejmuto dne:

@ru,t


