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MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN

Odbor územního plánování
a rozvoje města

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

MuJc/2017/414/UP/Liu/2

Ing. Ilona Lius

JIČÍN
13. 1. 2017

VĚC: Oznámení o vydání ÚP Vrbice a oznámení o místech jeho uložení
Městský úřad Jičín, odbor územního plánování a rozvoje města Městského úřadu v Jičíně, pracoviště úřad
územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace (ÚPD) dle §6 odst. 1 písm. c)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební
zákon“), tímto oznamuje v souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona, že:
zastupitelstvo obce Vrbice vydalo na svém zasedání konaném dne 9. 12. 2016
formou opatření obecné povahy č. 1/2016 Územní plán Vrbice
Opatření obecné povahy, jímž byl Územní plán Vrbice vydán, nabylo účinnosti dne 27. 12. 2016. Do
Územního plánu Vrbice a jeho dokladové dokumentace je možné nahlížet na Obecním úřadě Vrbice,
zejména v úřední dny nebo dle telefonické dohody. Územní plán Vrbice opatřený záznamem o účinnosti
je poskytnut, s možností nahlížení, také Stavebnímu úřadu Městského úřadu Vysoké Veselí, Odboru
územního plánování a rozvoje města Městského úřadu Jičín a Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje
v Hradci Králové (odboru územního plánování a stavebního řádu). K nahlédnutí v elektronické podobě je
vydaný Územní plán Vrbice na stránkách obce Vrbice (www.vrbice-jc.cz) a na stránkách Městského úřadu
Jičín (www.mujicin.cz).
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Ing. Ondřej Bodlák
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