Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.:
69564/2017/MUZR, RUP/450/16/DF
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

ve Žďáře nad Sázavou dne 29.12.2017

Ing. Darina Faronová
566 688 191
darina.faronova@zdarns.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o vystavení návrhu Změny č. I územního plánu Počítky
k veřejnému nahlédnutí
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování, jako orgán
vykonávající působnost ve věcech územního plánování, podle ustanovení § 5 odst. 1 a 2
a § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
oznamuje
podle § 50 odst.3 stavebního zákona vystavení návrhu Změny č. I územního plánu
Počítky k veřejnému nahlédnutí.
Návrh změny č. I územního plánu Počítky bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ve
dnech od 29.12. 2017 do 23.02. 2018 na Městském úřadu Žďár nad Sázavou, odboru
rozvoje a územního plánování, Žižkova 227/1, v kanceláři č. 116.
Po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky bude návrh změny č. I územního
plánu Počítky vystaven na stránkách města
http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/z-obci-ve-spravnim-obvodu/
a na webových stránkách obce na adrese: www.pocitky.cz
Dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona do 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky tj.
do 23.02.2018 může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu změny
č. I územního plánu Počítky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem
osoby, která je uplatňuje.
Adresa pro zasílání připomínek:

Ing. Irena Š k o d o v á
vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Městský úřad Žďár nad Sázavou
odbor rozvoje a územního plánování
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 1

Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Žďár nad
Sázavou a na úřední desce Obecního úřadu Počítky.
Vyvěšeno dne: ………………..
Sejmuto dne:

…………………

Elektronická úřední deska
Vyvěšeno dne: ………………..
Sejmuto dne:

………………..

…………………………………………………………………
Razítko a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení

KB Žďár nad Sázavou
č. ú. 328751/0100

IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841

tel.: 566 688 111
fax: 566 621 012

e-mail: meu@zdarns.cz
internet: www.zdarns.cz

