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Vyřizuje: Ing. Strnad Pavel tel. 565 455 127

Pacov, dne 1.6.2017

OZNÁMENÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČÁSLAVSKO
Městský úřad Pacov, odbor výstavby, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov (dále jen "pořizovatel"), jako
úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), zpracoval v souladu s § 55 stavebního zákona a § 15
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti (dále jen "vyhláška") návrh zprávy o uplatňování územního plánu
Čáslavsko a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje její projednávání.
Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání na úřední desce může každý uplatnit své
připomínky.
Do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své
požadavky na obsah zprávy vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit
u pořizovatele své podněty i sousední obce.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k připomínkám
uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Zpráva o uplatňování územního plánu Čáslavsko je k dispozici na elektronické úřední desce Městského
úřadu Pacov: http://www.mestopacov.cz/uredni-deska/

Josef S m e t a n a
vedoucí odboru výstavby
„otisk úředního razítka“
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce Městského úřadu Pacov
a Obecního úřadu Čáslavsko po celou dobu projednání, tj. 30 dnů od jeho vyvěšení.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
Řešená obec:
Obec Čáslavsko, IDDS: jxwb6vv
Sousední obce:
Městys Lukavec, IDDS: daubcw8
Obec Vyklantice, IDDS: h5ebpwg
Městys Čechtice, IDDS: 7mmb4da
Městys Načeradec, IDDS: d6sbqju
Obec Křešín, IDDS: 582ai9j
Dotčený orgán:
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: 4uuai3w
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, IDDS: x9nhptc
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov, IDDS: z49per3
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: ksab3eu
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: ksab3eu
Městský úřad Pacov, odbor dopravy, nám. Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov
Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, nám. Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů
nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, pracoviště Brno, IDDS: 9gsaax4
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, IDDS: tqjaduc
Státní veterinární správa, IDDS: d2vairv

