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SDĚLENÍ
NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU JIMLÍN
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, oddělení územního plánování a památkové péče
(dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1
stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu obce Jimlín.
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona doručuje návrh územního plánu
veřejnou vyhláškou. Každý může
do 30 dnů ode dne doručení, tj. nejpozději do 09.05.2017
uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Do návrhu územního plánu je možné nahlédnout u pořizovatele Bc. Zbyňka Zeibicha v kanceláři
č. 311 ve 3. podlaží budovy Městského úřadu Louny, Pod Nemocnicí 2379, 440 23 Louny a to
převážně v úředních dnech pondělí a středa 7:30 – 17:00 hod., úterý 7:30 – 15:00 hod. a pátek
7:30 – 14:45 hod. nebo na Obecním úřadu Jimlín převážně v úředních dnech pondělí a středa
7:00 – 17:00 hod. Návrh Územního plánu Jimlín je zveřejněn způsobem umožňující dálkový
přístup na webových stránkách pořizovatele:
http://www.mulouny.cz/redakce/index.php?clanek=6571&xuser=958293396718287231&lanG=c
s&slozka=6535&xsekce=6568.
Poučení:
Toto sdělení se považuje za doručené patnáctým dnem ode dne následujícího po dni vyvěšení,
to neplatí v případě, že poslední den (tj. patnáctý den) připadne na sobotu, neděli nebo svátek,
v takovém případě je dnem doručení nejbližší příští pracovní den. Den následující po dni
doručení je dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty 30 dnů pro uplatnění
písemných připomínek k návrhu územního plánu u pořizovatele, proto se do běhu lhůty
nezapočítává. Lhůta 30 dnů pro uplatnění písemných připomínek k návrhu územního plánu u
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pořizovatele je zahájena druhým dne po dni doručení. Připadne-li konec lhůty 30 dnů pro
uplatnění písemných připomínek k návrhu územního plánu u pořizovatele na sobotu, neděli
nebo svátek, je posledním dnem lhůty nebližší pracovní den.
Připomínky lze uplatnit pouze v písemné podobě, u pořizovatele a doručené v souladu se
zákonem č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

otisk úředního razítka

Bc. Zbyněk Zeibich
zástupce vedoucí odboru stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Jimlín a Městském úřadu
Louny do doby, kdy může veřejnost uplatnit připomínky. Poté je třeba potvrzené oznámení vrátit
Městskému úřadu Louny, odboru stavebního úřadu, oddělení územního plánování a památkové
péče.

Vyvěšeno dne 22.03.2017

Sejmuto dne 09.05.2017

Podpis, razítko ……………………………………..
Obdrží:
Účastníci (dodejky)
Určená zastupitelka:
Jana Mikovcová, Zeměchy č.p. 128, Jimlín, 440 01 Louny 1
Obec, pro jejíž území je územní plán pořizován:
Obec Jimlín, IDDS: zjxbu7v
sídlo: Jimlín č.p. 7, 440 01 Louny 1

