
Obecní úřad Mladějov 

50745 Mladějov čp.45 

Tel. 493 576116, 724811696 

 
 

Čj.: 1/2019/UPO 
Vyřizuje: Bártová   
Tel.:  493576116, 724811696   
E-mail: mladejov@craj.cz.   
Datum: 16.7.2019  

 

Obecní úřad Mladějov pořizuje podle § 6 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění Územní plán Mladějov.  
 
Návrh Územního plánu Mladějov byl projednán s dotčenými orgány a s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje ve 
smyslu § 50 stavebního zákona a upraven v souladu s jejich stanovisky a doplněn o vyhodnocení dosud uplatněných 
připomínek.  
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona touto veřejnou vyhláškou oznamuje zahájení řízení o návrhu 
Územního plánu Mladějov. 
Veřejné projednání návrhu Územního plánu Mladějov se bude konat  

 
v pátek 16. srpna 2019 v 15.00 hodin v kulturním domě č.p. 91 v Mladějově  

 
 

Do upraveného návrhu  Územního plánu Mladějov je možné nahlédnout ve lhůtě od 16.7.2019 do 26.8.2019 v 
kanceláři Obecního úřadu Mladějov a na internetových stránkách Obecního úřadu Mladějov, na adrese 

mladejov@craj.cz.   
Podle § 52 odst. 2 a 3 nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a 
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávnění investoři a zástupci veřejnosti mohou podat 
námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit 
území dotčené námitkou. Námitky a připomínky se uplatňují písemnou formou na adresu: Obecní úřad Mladějov, č.p. 
45, 507 45 Mladějov.  K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  
 
   
 

        Petr Hornig    
                     starosta obce Mladějov  
             
 
 
 
 
vyvěšeno dne: 16.7.2019                 Sejmuto dne: 27.8.2019 
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
od 16.7.2019  do  27.8.2019 
 

                 ……………………..                                                    ……………………. 
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení   Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí 

Razítko:                                                                                Razítko:                                      

 
VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

Oznámení řízení o návrhu Územního plánu Mladějov    
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