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DATUM: 4.5.2015     
       

VE EJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ 

 
M stský ú ad Jarom , odbor výstavby, jako ú ad územního plánování (dále jen „po izovatel“) 
p íslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen "stavební zákon"), jako správní 

orgán p íslušný v cí a místem v § 10 a § 11 zákona . 500/2004 Sb., správní ád ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen "správní ád"), oznamuje v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 
stavebního zákona  
 

spole né jednání o Návrhu územního plánu Chvalkovice. 
 

Spole né jednání se uskute ní ve tvrtek dne 28.5.2015 v 8,30 hodin 

na M stském ú adu v Jarom i, nám. eskoslovenské armády 16, ve velké zasedací místnosti.  

Po izovatel vyzývá dot ené orgány, aby svá stanoviska uplatnily nejpozd ji ve lh t  do 30 
dn  ode dne spole ného jednání. Ve stejné lh t  mohou sousední obce uplatnit své 
p ipomínky u po izovatele. K pozd ji uplatn ným stanovisk m a p ipomínkám se nep ihlíží. 

Sou asn  po izovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona doru uje 
Návrh územního plánu Chvalkovice ve ejnou vyhláškou.  

Do 30 dn  ode dne doru ení m že každý uplatnit u po izovatele písemné p ipomínky. 
K pozd ji uplatn ným p ipomínkám se nep ihlíží. 

S ohledem na rozsah Návrhu územního plánu Chvalkovice jej není možné zve ejnit na ú ední 
desce a bude vystaven k nahlédnutí do 29.6.2015 na Obecním ú adu v obci Chvalkovice, na 
M stském ú adu v Jarom i, odbor výstavby, ú ad územního plánování, nám. eskoslovenské 
armády 3, Jarom  (doporu ujeme využít ú ední dny, tj. pond lí a st eda od 8°° do 12°° hod. a 
od 13°° do 17°° hod., v ostatní dny po p edchozí domluv , kontaktní osoba P. Rydval, tel. 
491 847 258) a v elektronické podob  na webových stránkách m sta www.jaromer-
josefov.cz. 

 
 

 [otisk ú edního razítka] 
 
 
                                                                                                 Ing. Martin Hofman   

          vedoucí odboru výstavby 
 
 



Toto oznámení musí být vyv šeno po dobu 15 dn  na ú ední desce. 

 
Vyv šeno na ú ední desce 
 
Vyv šeno dne: ..............................    Sejmuto dne: ....................................  
 
 
Podpis a razítko oprávn né osoby, která potvrzuje vyv šení a sejmutí oznámení. 

 
Vyv šeno na elektronické ú ední desce (tj. zp sobem umož ujícím dálkový p ístup) 
 
Vyv šeno dne: ..............................    Sejmuto dne: ....................................  
 
 
Podpis a razítko oprávn né osoby, která potvrzuje vyv šení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozd lovník: 
 
Obec Chvalkovice, Chvalkovice 130, 552 04 Chvalkovice 
 
Krajský ú ad: 
Krajský ú ad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního ádu, Pivovarské 
nám stí 1245, 500 03 Hradec Králové 
 
Dot ené orgány: 

R Státní energetická inspekce, Územní inspektorát, Wonkova 1143, 500 02 Hradec Králové 
Hasi ský záchranný sbor KHK, Územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 32 Velké Po í í 
Krajská hygienická stanice KHK, eskoskalická 254, 547 01 Náchod 
Krajská veterinární správa pro KHK, eskoskalická 1836, 547 01 Náchod 
Krajský ú ad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám stí 1245, 500 03 Hradec Králové 
Ministerstvo dopravy R, odbor infrastruktury a územního plánu, náb eží L. Svobody 1222/12, 110 
00 Praha 1 
Ministerstvo kultury, odbor památkové pé e, Maltézské nám. 471/1, 118 01 Praha 1, Malá Strana 
Ministerstvo obrany R, Agentura hospoda ení s nemovitým majetkem, Teplého 1899/C, 530 02 
Pardubice 
Ministerstvo pr myslu a obchodu R, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
Ministerstvo zdravotnictví, eský inspektorát lázní a z ídel, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 
Ministerstvo zem d lství, Palachova 1303, 547 01 Náchod 
Ministerstvo životního prost edí R, Vršovická 65, 110 10 Praha 10 
Obvodní bá ský ú ad, Horská 5, 541 01 Trutnov 
Státní pozemkový ú ad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Státní ú ad pro jadernou bezpe nost, Piletická 57, 500 03 Hradec Králové 
M stský ú ad eská Skalice, odbor výstavby a životního prost edí, t ída T. G. Masaryka 80, 552 03 

eská Skalice 
M stský ú ad Jarom , nám. eskoslovenské armády 16,  551 33 Jarom  (odbor životního prost edí,  

odbor výstavby – referent památkové pé e, odbor dopravy a silni ního hospodá ství, odbor vnit ních 

v cí – obrana a krize) 
 
Sousední obce: 
Obec Brzice, Brzice 20, 552 05 Ho i ky 
Obec Dolany, Dolany 32, 552 01 Dolany 
Obec Kohoutov, Kohoutov 65, 544 01 Kohoutov 
Obec Lhota pod Ho i kami, Lhota pod Ho i kami 21,552 05 Ho i ky 
Obec Velký T ebešov, Velký T ebešov 2, 552 02 Velký T ebešov 
Obec Vestec, Vestec 60, 525 05 Ho i ky 
Obec Vl kovice v Podkrkonoší, Horní Vl kovicce 105, 544 44 Vl kovice v Podkrkonoší 
 
Zpracovatel dokumentace: 
SURPMO, a.s., Projektové st edisko Hradec Králové, T ída SA 219, 500 03 Hradec Králové 
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