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Veřejná vyhláška
Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Miletín
Městský úřad Hořice, stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje (dále jen
"pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), na základě usnesení zastupitelstva
obce Miletín zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona, ve spolupráci s určeným zastupitelem,
návrh zadání Územního plánu Miletín.

Návrh zadání územního plánu je zpracován v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č.500/2006 Sb.
pro celé správní území městaMiletín.
V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) doručuje touto veřejnou vyhláškou NÁVRH
ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MILETÍN
Vzhledem k rozsahu doručované dokumentace ji není možno zveřejnit na úřední desce v plném rozsahu.
V souladu s ustanovením §20 stavebního zákona se touto veřejnou vyhláškou zveřejňuje pouze oznámení
se základními údaji o jejím obsahu s uvedením, kdy a kde je možné do písemnosti nahlédnout.
Návrh zadání Územního plánu Miletín bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dnů ode dne
vyvěšení této veřejné vyhlášky na MěÚ Hořice – stavební úřad, oddělení územního plánování a
regionálního rozvoje a na Městském úřadě Miletín. Dále bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový
přístup na http://www.horice.org/cz/urad-uzemniho-planovani/navrhy/ .
Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky může každý uplatnit své písemné připomínky.
Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své
požadavky na obsah návrhu zadání Územního plánu Miletín vyplývající ze zvláštních právních předpisů a
územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele
stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí
příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o
ochraně přírody a krajiny. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží
Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřadní desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dokumenty, které se touto veřejnou vyhláškou doručují jsou doručeny patnáctým dne po vyvěšení.
Vanická Helena v. r.
referent oddělení územního plánování
MěÚ Hořice
Na úřední desce a na elektronické úřední desce:
Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky na úřední desce a elektronické úřední desce .
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 30 dnů. Po uplynutí této lhůty musí být vrácena zpět MěÚ Hořice, oddělení
územního plánování a regionálního rozvoje.

Rozdělovník:
Dotčené orgány:






Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, Nábřeží L. Svobody 12, Praha 1
Ministerstvo průmyslu a obchodu – Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Ministerstvo životního prostředí ČR, Územní odbor pro HK, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142, Hradec
Králové
Státní energetická inspekce pro ČR, Wonkova 1143, 500 02 Hradec Králové
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Jičín, Dělnická 162, 506 01 Jičín
Krajská hygienická stanice, Územní pracoviště Jičín, Revoluční 1076, 506 15 Jičín
Městský úřad Hořice - Odbor životního prostředí, Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice
Městský úřad Hořice - Oddělení školství a kultury, Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice
Městský úřad Hořice – Oddělení dopravy, Čelakovského 508 19 Hořice
Úřad pro civilní letectví, územní inspektorát, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření z nem. majetkem, Teplého 1899/C, Pardubice, 530 02
Krajská veterinární správa, Jana Černého 370, Hradec Králové
Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad – pobočka Jičín
Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec králové 500 03
Lesy ČR, Přemyslova 1106, Hradec Králové 501 68
















Orgány územního plánování
 Obec Úhlejov
 Obec Rohoznice
 Obec Červená Třemešná
 Obec Tetín
 Obec Borek

