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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Jičín, Odbor územního plánování a rozvoje města, Úřad územního plánování
jako pořizovatel územně plánovací dokumentace města Kopidlno dle ustanovení §6 odst. 1 písm. c)
zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební
zákon) oznamuje projednání:

NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU KOPIDLNO ZA OBDOBÍ 12/2011 – 12/2015
v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 za použití § 47 odst. 2 stavebního zákona
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kopidlno za období 12/2011 – 12/2015 (dále jen
„Návrh Zprávy“) zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem města Kopidlno. Úplné
znění Návrhu Zprávy je vystaveno k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj.

od 23. 2. 2017 do 25. 3. 2017
na odboru územního plánování a rozvoje města Městského úřadu Jičín, budova 17. listopadu 16, na
Městském úřadě Kopidlno, se sídlem: náměstí Hilmarovo 13 a dále na internetových úředních deskách
Městského úřadu Jičín (www.mujicin.cz) a Městského úřadu Kopidlno (www.kopidlno.cz).
S použitím ustanovení §47 odst. 2 stavebního zákona může každý do 15 dnů ode dne doručení
veřejné vyhlášky, tj. do 25. 3. 2017 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K připomínkám
uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
S použitím ustanovení §47 odst. 2 stavebního zákona obdržely dotčené orgány, sousední obce,
krajský úřad a obec, pro jejíž území je Návrh Zprávy pořizován, tento Návrh Zprávy jednotlivě.
 Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou uplatnit vyjádření, ve kterém
uvedou požadavky na obsah Návrhu Zprávy u pořizovatele do 30 kalendářních dnů od jejího
obdržení.
 Sousední obce mohou ve stejné lhůtě uplatnit u pořizovatele podněty.
 V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad podle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí k provedení zjišťovacího řízení (dále jen „příslušný úřad“) u pořizovatele
stanovisko.
 Nejpozději 7 dnů před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody
pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
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