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zpRÁvA o uptATŇovÁruí úzrrtnruítroplnNu sKuHRov
Městslcý úřadŽelezný Brod, odbor územníhoplánování a regionálního rozvoje (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"), předk!ádá

podle

§

55

odst.

1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č, 500/2006 Sb., o územně analytichých

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění
pozdějšíchpředpisů (dále jen "vyhláška") zastupitelswu obce ,Zprávu o uplatňování územního plánu
Skuhrov",

Vsouladus§55odst.7a§47odst.laž4stavebníhozákonapořizovatelprojednávánávrhtétozprávy
s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem a doručuje veřejnou vyhláškou.

Do návrhu ,,Zpráw o uplatňování územniho plánu" lze nahlédnout na

o

o
o
o

odboru územního plánování a regionálního rozvoje v Železném Brodě v úřední dny pondělí
a středu od 8.0O do 17.0O hodin, v ostatní dny doporučujeme domluvu na tel. čís|e483 333 966
internetorných stránkách města Železného Brodu

Obecním úřadě ve Skuhrově, v úřední dny pondělí a středa od 8.00-13.fi) a od 14.00-17.0O
hodin, v ostatní dny nejlépe po domluvě na tel. čísle483 397 276
internetovlých stránkách obce skuhrov

Do 15 dnů ode dne doručenímůžekaždý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky
Dotčenéorgány a krajský úřad mohou do !l0 dnů od doručenínávrhu zpráw,l uplatnit u pořizovatele
vyiádření, ve kterém uvedou své požadavky, vyplýrnjícízprávních předpisů a územně analytických

podkladů
V téželhůtě uplatní kraiský úřad iako příslušný úřad stanovisko, sousední obce podněty.
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Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručípříslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a
příslušnémuúřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
K připomínkám,vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Vyřizuje: lng, Dana Makovská

Mgr. Martin Řehák
vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
úřad územního plánování

Příloha:
zpráva o uplatňování územniho plánu

N

a úředn i desce vyvěšeno d

Z úřední desky seimulo
N

a c|ek ronickó o,uon,
t

^",

..,.I.'.1.r...b l..1..

-......

i,ffi q

dne:- ............................t.q..,.........1....-a

o""""

u|u'á i*;

.E,'ri,á.

Z eleklronické ůiedni desky seimubú'€.: ............

S colýnl ob§T hem dďuínentu v tišlěnópodobé
,9 rio2né se saenámtt ne OŮ.

,4

. \

osrcffíúŘne

* Rfiffffr,:bbnce
\rí\.\rj*
\
l
f,a:432ffi201
l

nN

