
Městský úřad Jičín – odbor územního plánování a rozvoje města 
17. listopadu 16, 506 01 Jičín  

 
 
Č.j.: MuJc/2014/1100/UP/Laj Jičín, dne 10. 1. 2014 
 
 

Oznámení o konání společného jednání 
 
 
 Městský úřad Jičín, odbor územního plánování a rozvoje města, jako pořizovatel územně 
plánovací dokumentace dle § 6 odst. 1  písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) oznamuje: 

konání 
SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ 

  
O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU BUKVICE 

v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona. 
 
 

 Společné jednání s odborným výkladem zpracovatele pro dotčené orgány, krajský úřad, 
dotčenou obec a sousední obce ve věci Návrhu Územního plánu Bukvice se koná: 
 

dne 31. 1. 2014 v 09.00 hod. 
v zasedací místnosti Městského úřadu Jičín, 
odboru územního plánování a rozvoje města,  

17. listopadu 16, 5. patro. 
 

Návrh Územního plánu zpracovala společnost SURPMO a.s., 
v souladu s § 158 a §159 stavebního zákona. 

 
 Návrh Územního plánu Bukvice bude vystaven k nahlédnutí od 17. 1. 2014 do 2. 3. 2014 na 
odboru územního plánování a rozvoje města Městského úřadu Jičín, budova 17. listopadu 16, na 
Obecním úřadu v Bukvici, č.p. 27  a na internetových úředních deskách města Jičína a obce Bukvice 
(www.mujicin.cz/ a www.obecbukvice.cz/). 
 
 Dotčené orgány uplatní své stanovisko u pořizovatele nejpozději do 30 dnů ode dne 
společného jednání (do 2. 3. 2014). K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.  
   

Sousední obce uplatní své připomínky u pořizovatele nejpozději do 30 dnů ode dne 
společného jednání (do 2. 3. 2014). K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.  
 
 
 
 
 

Ing. Ondřej Bodlák 
vedoucí odboru ÚP a RM 

 
„otisk úředního razítka“ 

 
 
Obdrží : viz rozdělovník 



rozdělovník: 
Nadřízený orgán ÚP 1. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje,územ.plánování a stav. řádu, Pivovarské 

náměstí 1245/2, 500 03,HK 
-doprava na 
pozemních 

komunikacích II. a III. 
tř. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 1245/2, 
500 03 Hradec Králové 

-ochrana životního 
prostředí 

-ochrana přír. a krajiny 
-ochrana vod* 

-ochrana ovzduší 
-ochrana ZPF 
-ochrana lesa 

- prevence závažných 
havarií 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 
03 Hradec Králové 
 
 
 
 
 
 
*územní plány obcí s rozšířenou působností 

-požární ochrana 
-civilní ochrana 

2. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje,územ.odbor JC,Dělnická162, Jičín,506 01 

-ochrana životního 
prostředí 

-odpadové 
hospodářství 

-ochrana veřejného 
zdraví 

3. Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Jičín, Revoluční 1076, Jičín, 506 15 

-veterinární správa 4. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj, Železnická 1056, Jičín, 506 15 

-doprava na 
pozemních 

komunikacích II. a III. 
tř., místních 

komunikací a veřejně 
přístupných účelových 

komunikací 

5. Městský úřad Jičín- odbor dopravy - odd. dopravy, Jičín, Havlíčkova 56 

-ochrana vod 6. Městský úřad Jičín- odbor ŽP - vodoprávní úřad, Jičín, Havlíčkova 56 
-ochrana přír. a krajiny 
-odpad. hospodářství 

Městský úřad Jičín- odbor ŽP  - odd.ochrany prostředí a ekologie krajiny, Jičín, Havlíčkova 56 

-ochrana lesa Městský úřad Jičín- odbor ŽP  - odd.zemědělství a lesního hospodářství, Jičín, Havlíčkova 56 
- památková péče 7. Městský úřad Jičín- oddělení státní památkové péče, Jičín, Havlíčkova 56 

- doprava na 
pozemních 

komunikacích (dálnice 
a silnice I. tř.) 

-doprava drážní 
-doprava letecká 
-doprava vodní 

8. Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu, Nábřeží L. Svobody 12, Praha 1 

-obrana státu 
-požární ochrana* 
-doprava letecká** 

9. Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01  Praha 6 
Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/C, Pardubice 530 02 
*ve vojenských objektech, vojenských útvarech, vojenských zařízení, vojenských záchranných útvarech 
**ve věcech vojenského letectví 

-ochr.ložisek 
ner.surovin 

10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15  Praha 1 

-ochrana životního 
prostředí* 

-ochr. ložisek 
ner.surovin 

-ochrana lesa 

11. Ministerstvo životního prostředí ČR, územní odbor pro HK, Resslova 1229/2a,  500 02 HK 
 
 
*na území národního parku nebo CHKO 

ochr.ložisek 
ner.surovin 

12. Obvodní báňský úřad, Wonkova 1142, Hradec Králové 500 02 

-energetika 13. Státní energetická inspekce, územní inspektoriát pro Královéhradecký kraj, Wonkova 1143, 500 02 Hradec 
Králové 

-pozemkové úpravy 14. Státní pozemkový úřad, pobočka Jičín, Havlíčkova 56, 506 14 Jičín 
Sousední obce : 

 15. Obec Podhradí zast. starostou se sídlem OÚ Podhradí, 506 01  Jičín 
 16. Obec Veliš zast. starostkou se sídlem OÚ Veliš, 507 21  Veliš 
 17. Obec Chyjice zast. starostou se sídlem OÚ Chyjice, 506 01 Jičín 
 18. Obec Střevač zast. starostou se sídlem OÚ Střevač, 507 22 Střevač 
 19. Obec Ostružno zast. starostou se sídlem OÚ Ostružno, 506 01  Jičín 

Dotčená obec : 

 20. Obec Bukvice zast. starostkou se sídlem OÚ Bukvice, 506 01  Jičín 
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