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Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, oddělení úřadu územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) jako 

pořizovatel územně plánovací dokumentace obcí ve svém správním obvodu, oznamuje dle § 22, 52 

a 55b téhož zákona: 

Veřejné projednání navrhovaného řešení 

Změny č. 3 územního plánu Jihlavy  

zkráceným postupem. 

Projednávaná dokumentace byla vypracována na základě usnesení Zastupitelstva města Jihlavy. 

Usnesením ZM č. 284/19-ZM byly do souboru změn č. 3 odsouhlaseny požadavky Z3.1 – Z3.4, 

usnesením ZM č. 41/20 byl soubor změn č. 3 rozšířen o požadavky Z3.5 – Z3.10.  

Veřejné projednání navrhovaného řešení Změny č. 3 územního plánu Jihlavy  

se uskuteční v pondělí 7. 9. 2020 v 16.00 hod. 

na Magistrátu města Jihlavy v zasedací místnosti Zastupitelstva města Jihlavy  

(přízemí budovy Magistrátu města Jihlavy, vstup z Masarykova náměstí). 
 

Dokumentace bude vystavena k veřejnému nahlédnutí  

od středy 5. srpna 2020 do pondělí 14. září 2020. 

Po dobu zveřejnění je možné do dokumentace nahlédnout na úřadu územního plánování jihlavského 

magistrátu, a to v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod a v ostatní pracovní dny od 8:00 do 14:30 

hod., nejlépe po předchozí domluvě. S dokumentací je možné se také seznámit na webových stránkách 

statutárního města Jihlavy (www.jihlava.cz, odkaz: Město a úřad/Územní plánování/ Územní plány 

obcí/seznam obcí/Jihlava – pořizované). 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání t. j. do pondělí 14 září 2020 může každý uplatnit 

své připomínky. Dotčené orgány uplatní v této lhůtě svoje stanoviska. Vlastníci pozemků a staveb 

dotčených návrhem, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou ve stejném termínu uplatnit 

námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená 

práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se 

nepřihlíží.  

Připomínky a námitky je možné v průběhu projednání posílat na adresu: Magistrát města Jihlavy, 

stavební úřad, oddělení úřadu územního plánování, Masarykovo nám. č. 1, 586 01 Jihlava. 
 
 

elektronicky podepsáno 

    Bc. Pavlína Razimová, v. r. 

       vedoucí oddělení úřadu územního plánování 

stavební úřad 

 otisk razítka 

mailto:primátor@jihlava-city.cz

		2020-08-05T12:46:13+0200




