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Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, oddělení úřadu územního plánování jako pořizovatel změny
územního plánu pokračuje dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hojkov.
Dokumentace byla vypracována na základě projednaného a schváleného zadání Změny č. 1
Územního plánu Hojkov (schváleno Zastupitelstvem obce Hojkov dne 21. 7. 2018). Návrh změny
územního plánu je zpracován pro celé území obce, tj. katastrální území Hojkov. Oznámení
o projednání návrhu se žádostí o stanovisko bylo zasláno dotčeným orgánům a sousedním obcím dne
15. 5. 2019. Veřejnou vyhláškou byl návrh územního plánu doručen 31. 5. 2019. Společné jednání
proběhlo 4. 6. 2019, stanovisko nadřízeného orgánu k návrhu změny územního plánu bylo vydáno
7. 5. 2020.

Veřejné projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Hojkov se uskuteční
dne 13. července 2020 v 17:00 hod. v sále u hasičské zbrojnice v Hojkově.
Do dokumentace je možné nahlédnout na oddělení úřadu územního plánování stavebního úřadu
Magistrátu města Jihlavy v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod. a v ostatní pracovní dny od 8:00
do 14:00 hod., nejlépe po předchozí domluvě, nebo na webových stránkách statutárního města
Jihlavy www.jihlava.cz – odkaz Město a úřad / Územní plánování / Územní plány obcí / Seznam obcí /
Hojkov / Pořizované).
Námitky proti návrhu změny územního plánu mohou podat podle § 52 odst. 2 stavebního zákona
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti.
Nejpozději do 7 dnů po veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby
podle odst. 2 § 52 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Rovněž se nepřihlíží
ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina a jejich aktualizací.

Magistrát města Jihlavy
Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, tel: 565 591 111, ID datové schránky: jw5bxb4
e-mail: uzemni.planovani@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz

Stanoviska, námitky a připomínky je možné uplatnit do 20. července 2020 na adrese: Magistrát
města Jihlavy, stavební úřad, oddělení úřadu územního plánování, Masarykovo nám. 1,
586 01 Jihlava; ID datové schránky jw5bxb4.

elektronicky podepsáno
Bc. Pavlína Razimová, v. r.
vedoucí oddělení úřadu územního plánování
stavební úřad
otisk razítka
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