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Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obcí ve svém
správním obvodu pokračuje dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, v

řízení o Územním plánu Šimanov.
Opakované veřejné projednání posouzeného návrhu územního plánu spojené
s odborným výkladem se uskuteční

dne 11. června 20178 v 17:00 hod
ve společenské místnosti Obecního úřadu Šimanov.
Upravený návrh Územního plánu Šimanov je k nahlédnutí

od 11. 5. 2018 do 11. 6. 2018
v tištěné podobě na Magistrátu města Jihlavy, úřadu územního plánování a na Obecním úřadě Šimanov
nebo
v elektronické podobě ve stejné lhůtě na webových stránkách statutárního města Jihlavy:
www.jihlava.cz – odkaz Mapy (GIS) a Územní plánování/ÚP obcí/Seznam obcí/Šimanov/Pořizované
Podrobnější informace je možné získat v době vystavení návrhu na Magistrátu města Jihlavy, úřadu územního
plánování, Masarykovo nám. č. 1.
Námitky proti návrhu Územního plánu Šimanov mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (dále jen dotčené osoby). Námitky musí obsahovat
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání, tj. do 21. 8. 2017 stanoviska k částem řešení, které byly od posledního projednání dle
ustanovení § 50 stavebního zákona změněny.
Ve stejné lhůtě může každý uplatnit u pořizovatele své připomínky a dotčené osoby námitky.
Adresa k podání připomínek, námitek a stanovisek: Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování,
Masarykovo nám. č. 1, 586 01 Jihlava.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
elektronicky podepsáno
Ing. arch. Tomáš Lakomý, v. r.
vedoucí úřadu územního plánování
otisk razítka
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