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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, oddělení úřadu územního plánování, jako pořizovatel
podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen stavební zákon) územně plánovací dokumentace obcí ve svém správním obvodu,
zahajuje dle § 47 odstavce 2 a § 55 odstavce 1 téhož zákona projednání

Návrhu zprávy o uplatňování
Územního plánu Cejle
Návrh zprávy byl vypracován na základě zjištěných změn v území, platné nadřazené územně
plánovací dokumentace a aktualizovaných územně analytických podkladů.
Před předložením zprávy Zastupitelstvu obce Cejle ke schválení je pořizovatel povinen tuto
zprávu projednat s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi i veřejností
(obdobně jako návrh zadání územního plánu).
Územní plán i návrh zprávy jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na:
www.jihlava.cz ->Město a úřad->Územní plánování ->Územní plány obcí->Cejle.
Ze zprávy o uplatňování Územního plánu Cejle vzešly i požadavky na změnu, které jsou
obsaženy ve zprávě. Předpokládá se, že změna č. 1 ÚP Cerekvička-Rosice bude pořizována
zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona.
Do 15 dnů ode dne doručení oznámení, tj. 30 dnů od zveřejnění veřejné vyhlášky na úřední
desce, může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.
Připomínky je možné uplatnit na adrese: Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, oddělení úřadu
územního plánování, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava; epodatelna@jihlava-city.cz; ID datové
schránky jw5bxb4.

elektronicky podepsáno
Bc. Pavlína Razimová, v. r.
vedoucí oddělení úřadu územního plánování
otisk razítka
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Obdrží:
Obec Cejle, IDDS: v6cbrxy
sídlo: Cejle č.p. 100, 588 51 Batelov
Magistrát města Jihlavy, kancelář tajemníka, Masarykovo nám. č.p. 97/1, 586 01 Jihlava
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce 30 dní a současně zveřejněn způsobem
umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním
dnem oznámení.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
V elektronické podobě
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis

