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DATUM
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Ujkovice 38
294 04 Dolní Bousov

└

┘

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
UJKOVICE

Magistrát města Mladá Boleslav, jako místně a věcně příslušný úřad územního plánování a
pořizovatel ve smyslu ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) v souladu s ust § 52 odst.
1 , s čl. II body 2 a 6 stavebního zákona, a dále v souladu s ust. § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád v platném znění

oznamuje

zahájení řízení o návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU UJKOVICE

Návrh územního plánu Ujkovice bude projednán při veřejném projednání, které se koná
v pondělí 21. července 2014 od 16.00 hodin na Obecním úřadu v Ujkovicích.
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Do návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU UJKOVICE lze nahlédnout od pátku 20. června 2014 na
Obecním úřadu v Ujkovicích v pracovních dnech po telefonické dohodě na č. 326 380 108 nebo
604 875 624 a dále u pořizovatele, Magistrátu města Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61,
vedlejší budova "věž", 6. patro, č. kanceláře 61.
V elektronické podobě bude zveřejněn na webových stránkách:
obce Ujkovice: http://www.ujkovice.e-obec.cz
a Magistrátu města Mladá Boleslav: http://www.mb-net.cz/uredni-deska
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání do pondělí 28. července 2014 může
každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby, kterými jsou vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky, ve
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a
vymezit území dotčené námitkou.
Dle ustanovení § 22 odst. 3 stavebního zákona se námitky, připomínky a stanoviska uplatňují
písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem
řešení, které byly od společného jednání změněny.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
…………………………………...
Ing. Jitka Vítková
osoba oprávněná podepisovat
Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav a obce
Ujkovice a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti
na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav se považuje písemnost za doručenou, byla-li v
této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Datum vyvěšení:……………………….

Datum sejmutí: …………………………

Obdrží:
Správní orgány pro vyvěšení na úřední desce:
Magistrát města Mladá Boleslav, správní odbor a obecní živnostenský úřad - podatelna,
Komenského náměstí č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav 1
Obec Ujkovice, čp. 38, 294 04 Dolní Bousov
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