
Tel. 493 760 111, fax. 493 760 120, www.munovapaka.cz, email:podatelna@munovapaka.cz 

M ě s t s k ý   ú ř a d    N o v á   P a k a 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŃOVÁNÍ  ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV 

ZA OBDOBÍ 2016-2020 
 
Městský úřad Nová Paka, jako pořizovatel územního plánu ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1. 
písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební 
zákon"), v platném znění, v souladu s ustanovením § 55 odst.1 stavebního zákona a v souladu 
se zákonem č.500/2004 Sb.,správní řád ,v platném znění, 

 
OZNAMUJE 

 
ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV VČETNĚ 

POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU  ZMĚNY Č.1  ÚP VIDOCHOV 
 
Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Vidochov včetně pokynů pro zpracování návrhu  Změny č.1 ÚP 
Vidochov  bude vystaven dle § 47 odst. 2) stavebního zákona k veřejnému nahlédnutí na Obci 
Vidochov a na  Městském úřadě Nová Paka, oddělení rozvoje, Dukelské nám. 39, I. poschodí, 
č. dveří 48 (Ing. Nováková) . Podrobné informace naleznete i na internetových stránkách 
www.munovapaka.cz  pod složkou Rozvoj města, územní plány – ÚP Vidochov a na stránkách 
obce Vidochov www.obecvidochov.cz 
 

  
 

Do 15 dnů ode dne doručení této vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné 
připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy a pokynů mohou dotčené orgány a krajský 
úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na 
obsah změny územního plánu vyplývající z 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. K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se 
nepřihlíží. 

 
 
 

 Ing. Sylva Nováková v.r. 
 pověřená vedením oddělení rozvoje 

 
 
 
 
 

Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce: 
 
 
Sejmuto na úřední a elektronické úřední desce: 
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