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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENí
zahájení řízení o Změně územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Hlinsko
lokalita Fans a lokalita Poličská ulice
V souladu s ustanovením § 52 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) v platném znění Městský úřad Hlinsko, stavební úřad - úsek územního
plánování a GIS jako pořizovatel oznamuje

zahájení řízení o Změně ÚPSÚ Hlinsko lokalita Fans a lokalita Poličská ulice
O pořízení změny ÚPSÚ Hlinsko lokalita Fans rozhodlo zastupitelstvo města Hlinska na
svém zasedání dne 24.9.2008 a o pořízení změny ÚPSÚ Hlinsko lokalita Poličská ulice
rozhodlo zastupitelstvo na svém zasedání dne 10.12.2008. Návrh Změny ÚPSÚ Hlinsko
vypracovala v srpnu 2009 ing. arch. Jana Šejvlová, REGlO projektový ateliér s.r.o., Hradec
Králové na základě zadání, které bylo schváleno na 14. řádném zasedání Zastupitelstva města
Hlinska konaném dne 29.6. 2009. Změnou lokalita Fans se doplňuje jedna plocha pro výrobní
účely u areálu firmy Fans podél Rváčovské ulice. Změnou lokalita Poličská ulice se doplňuje
jedna plocha pro plochu občanského vybavení - komerční podél Poličské ulice. Návrh změny
ÚPSÚ Hlinsko byl upraven projektantem v únoru 2010 a posouzen krajským úřadem.
Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu změny se bude konat dne:

6. dubna 2010 od 15 00 hodin
Místo konání: MěÚ Hlinsko, budova Adámkova 554, stavební úřad, 2.patro
Návrh změny ÚPSÚ Hlinsko je vystaven k veřejnému nahlédnutí na:
MěÚ Hlinsko, stavební úřad, budova Adámkova 554, 2. patro
internetové adrese www.hlinsko.cz. odkaz městský úřad, územní plánování, projednávané
dokumenty ÚP
Termín vystavení návrhu změny ÚPSÚ Hlinsko: od 5.3.2010 do 6.4. 2010
Zveme město Hlinsko, pro které je změna územního plánu pořizována, dotčené orgány a
sousední obce k účasti na veřejném projednání.
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky. Nejpozději při
veřejném projednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti
podat námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a
námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Městský úřad Hlinsko se žádá o zveřejnění této veřejné vyhlášky způsobem v místě
obvyklým (vyvěšení na úřední desce, oznámení místním rozhlasem, uvedením ve zpravodaji
apod.) tak, aby byla dodržena stanovená lhůta, viz. § 52 stavebního zákona.
Ing. Jana Kozáčková
vedoucí stavebního úřadu
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