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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

oznámení veřejného projednání 

Návrhu Územní studie Chuchelna (ÚS1) 

Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný 

úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a), § 5 a § 6 

odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) k pořizování Územní studie 

Chuchelna (ÚS1), pro obec Chuchelna a nacházející se v katastrálním území Chuchelna, tímto 

oznamuje konání veřejného projednání 

Návrhu Územní studie Chuchelna (ÚS1) spojeného s odborným výkladem zpracovatele 

Územní studie Chuchelna, které se uskuteční  

v pondělí 16. února 2015 od 17:30 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Chuchelna (Chuchelna č.p. 269). 

Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování v souvislosti 

s veřejným projednáním  

vyzývá k uplatnění připomínek a požadavků. 

Připomínky k Návrhu Územní studie Chuchelna (ÚS1) může uplatnit každý. 

Připomínky se podávají písemnou formou, a minimálně musí obsahovat vymezení území 
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dotčeného připomínkou, odůvodnění a identifikaci podatele. Připomínky lze uplatnit 

v termínu do 23. února 2015. K později uplatněným připomínkám nebude přihlíženo. 

Dotčené orgány a správce technické infrastruktury vyzýváme k uplatnění požadavků 

k Návrhu Územní studie Chuchelna (ÚS1) v termínu do 23. února 2015. K později 

uplatněným požadavkům nebude přihlíženo. 

Připomínky a požadavky lze uplatnit písemnou formou na Městský úřad Semily, 

obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování, Husova 82, 513 13 Semily. 

S dokumentací Návrhu Územní studie Chuchelna (ÚS1) se můžete seznámit na Městském 

úřadě Semily, obvodním stavebním úřadě, oddělení územního plánování (kancelář č. 24), 

Husova 82, Semily, na Obecním úřadě Chuchelna, Chuchelna č.p. 269 nebo na internetových 

stránkách města Semily www.semily.cz v sekci „Územní plánování – Územní studie obcí – 

Územní studie obce Chuchelna“. 

V případě dotazů prosím kontaktujte vedoucího oddělení územního plánování p. Jaromíra 

Mejsnara (telefon 481 629 276, e-mail: mejsnar@mu.semily.cz), nebo pracovníka oddělení 

územního plánování p. Jiřího Lánského (telefon 481 629 231, e-mail: lansky@mu.semily.cz). 

S pozdravem 

 

 

 

 

Jaromír Mejsnar 

vedoucí oddělení územního plánování 

obvodní stavební úřad 

 

 

 

Na úřední desce úřadu a elektronické úřední desce úřadu: 

Vyvěšeno:  ...........................................  

Sejmuto:  ...........................................  
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