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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o konání veřejného projednání

návrhu Změny č. 5 Územního plánu Turnov

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, jako úřad územního plánování příslušný 
podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a současně jako 
pořizovatel Změny č. 5 Územního plánu Turnov, v souladu s ustanovením § 55b odst. 
2 stavebního zákona a v návaznosti na § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění 

oznamuje

konání veřejného projednání
návrhu Změny č. 5 Územního plánu Turnov
s odborným výkladem zpracovatele, které proběhne

v pondělí 07.02.2022 od 16:00 hodin 

na Městském úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
v zasedací místnosti č. 215 (1. patro budovy radnice)

V případě výrazně nepříznivé epidemiologické situace bude současně zpřístupněna forma 
videokonference s možností on-line přihlášení přes odkaz, který bude zveřejněn v dostatečném 
předstihu na internetové stránce města  https://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-
strategie/uzemni-plan-turnov/

Změna se pořizuje zkráceným postupem. Dokumentace návrhu Změny č. 5 Územního plánu 
Turnov je vystavena k veřejnému nahlédnutí v termínu 17.12.2021 – 14.02.2022 na:

- Městském úřadu Turnov, Odboru rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 01 
Turnov (první patro budovy radnice, č. dv. 212, doporučuje se využít zejména úřední 
dny pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, popřípadě dle aktuálních úředních hodin 
nebo domluvy)

- internetových stránkách města Turnov https://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-
rozvoj-a-strategie/uzemni-plan-turnov/
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Výzva k uplatnění námitek

Uplatnit námitky k návrhu Změny č. 5 Územního plánu Turnov mohou dle § 52 odst. 2 a 3 
stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor 
a zástupce veřejnosti. Námitky se uplatňují písemně nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného 
projednání (tj. do 14.02.2022) na adresu: Městský úřad Turnov, Odbor rozvoje města, 
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IDDS: vehbxe9. Námitky musí obsahovat odůvodnění, 
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené 
námitkou. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží.

Výzva k uplatnění připomínek 

Uplatnit připomínky k návrhu Změny č. 5 Územního plánu Turnov může dle ustanovení § 52 
odst. 3 stavebního zákona každý. Připomínky se uplatňují písemně nejpozději do 7 dnů ode 
dne veřejného projednání (tj. do 14.02.2022) na adresu: Městský úřad Turnov, Odbor rozvoje 
města, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IDDS: vehbxe9. K později uplatněným 
připomínkám se nepřihlíží. 

Na úřední desce a elektronické úřední desce vyvěšeno a sejmuto:

RNDr. Miroslav Varga
vedoucí odboru rozvoje města
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