O b e c

J í l o v i c e

Obecní úřad Jílovice, Jílovice 26, 517 72 Jílovice u Dobrušky

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Zastupitelstvo Obce Jílovice, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební zákon)

oznamuje
v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen: správní řád)

vydání opatření obecné povahy: Územní plán Jílovice
o kterém rozhodlo na svém zasedání dne 12.12.2018 v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona,
za použití § 171 a následujících správního řádu.
Opatření obecné povahy „Územní plán Jílovice“ (dále jen ÚP Jílovice) se týká všech vlastníků pozemků a staveb
v katastrálním území Jílovice, dotčených řešením územního plánu.
Základní údaje o obsahu opatření obecné povahy jsou zveřejněny na úředních deskách Obecního úřadu Jílovice.
ÚP Jílovice obsahuje:

I.A Textová část
I.B.1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
I.B.2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I.B.3 Koncepce dopravní a technické infrastruktury 1 : 5 000
- ODŮVODNĚNÍ II.A Textová část
II.B.1 Koordinační výkres 1 : 5 000
II.B.2 Výkres širších vztahů 1 : 50 000
II.B.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1 : 5 000
- NÁVRH

Celý obsah opatření obecné povahy, včetně jeho odůvodnění, je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup
na internetových adresách http://obec-jilovice.cz/
Opatření obecné povahy ÚP Jílovice včetně odůvodnění jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Jílovice a na odboru
hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.

Poučení
Proti Územnímu plánu Jílovice, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze v souladu s ustanovením §
173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy „Územní plán Jílovice“ nabývá účinnosti dnem doručení této veřejné vyhlášky
s oznámením o vydání opatření obecné povahy (podle ustanovení § 173 odst.1 správního řádu) – tj. patnáctým
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce obce Jílovice.
Územní plán Jílovice bude po nabytí účinnosti opatření obecné povahy uložen na Obecním úřadu Jílovice (Obec
Jílovice), včetně dokladů o jeho pořizování a poskytnut Městskému úřadu Opočno (stavební úřad), Magistrátu
města Hradec Králové (úřad územního plánování) a Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje .

…………………………….…..

……………………………

Šolcová Zdeňka
místostarosta obce

Ježek Václav
starosta obce
razítko

Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce:
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky na úřední desce a elektronické úřední desce.

