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VYHLAS KA

Metský úřad Pelhřimov, odbor výstavby
jako pořizovatel územního plánu V y s k y t n á

vesmyslu$55odst. lanásledně$47odst.2zákonač.183l2006Sb.,oúzemďmplánováníastavebnímřádu(dále
jen stavební ákon), ve znění pozdějších předpisů a novel a ve zněď vyhlrášky č. 500l2m6 Sb., o rúzemně
anďyických podkladech, územně plárrovací dokumentaci a zpusobu eúdence územrrě plánovací činnosti, ve znění
pozdějších předpisů

aoznamute
-

piojednávání návrhu Zpráry o uplatňování'územního plánu V y s k y t n á
v období 09l201o - 09l20t4 a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí.

NávÍtl ?aávy o uplaůov'ání ÚP Vyskymá byl zpracovárr v roxďru ákona č. 183/2ooó Sb., stavební
zákon, ve zrrění pozdějších přďpisů a novel a dle $ 15 vyhlášky č. 500l2006sb., ve znění pozdějších pňedpisů.

Náwh Zprá,w o uplaňování je kveřejnému nahlédnutí na MěÚ Pďhřimov odboru výstavby,.Prařská
246t0' Pelhřimov v úředních dnech a v dalších dnech po dohďě na tel. 565351468 (František Souček) a na OÚ
vyďrybá (u starosty obce - trrčený zastupitel)' Dále je text náwhu Z+táry o uplaňování na internetových
stránkách Města Pelhřimova (.www.mupe.cz - úřední deska - Město Pelhřimov - Doručovárrí - Zpráva o
uplaňování ÚP vyskytná) a obce vyskytná (www.vyskyfira.cz)

Do 30 dnů ď obdržení náwhu 7aávy o uplaňovfuií mohou dot&né orgány a krq|ský úřad, Jalfu
nadříriný orgán uplatnit u 1nřizovatcle vfiádření' ve kterém uvedou požadavky na obaab zpÍíw vyplývajíď
z právďch předpisů a územně plánovacích podkladů. Y téže lhůtě (tj. 30 dnů od obdržení návrhu zprávy) uplatní
kraJský úřadJako příslufoý úřad u pořizovatele stanovisko. Nejpozději 7 dnů před uplynutím uvedené lhůty (tj.
30 dnů od oMržení náwhu ryrávy) doručí příslušný orgrín oc}reny přftody pofizovateli a pffslušnému úřadu
stanovisko ďe $ 45i zíkona o ocbrarrě kajiny a přÍrďy.

Každý může své písemné připomínkv knávrhu zpt$vy uplatnit u pořizovatele zprávy do 15 dnů ode dne
donrěení veřeJne vyhlášky.

sousední obce mohou uplatnit knárrhu ryÍáw své podněty u pořizovatele zpávy o uplaňování do 30 dnů po
obdržení návrtru zprávy.

K připomínkám' vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží (ďe $ 47 odst. 5 ákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a novel).

Ing. František Souček
vedouď odděleď územního plárru

sft. I



Toto oaufunení o.projednóní ruóvrhu zpnóvy o uplatňovóttí tiizemní|p pltúnu Vyskynrt musí být ryruěeno na
úřední desce MěI] Pekfimov a oU Vyskytrurtpo ilobu 30 dnů- DúIe je ruúvrh zp,úvy o ttplatňovóní ÚP umústěn
na interuetaých stnfu*ách Mbta Pelhřimova (w*u.mupe.cz- úřednÍ ilesk*- M&to Pelhfinlov - Dorubvání -
?'próva o upldfuvfut ÚP uysbnÓ a ru webových snaňaan obce Yyskyfurt @ww.uyskytna.cz)
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Doporučeně na donrčenku - dotčené mgány:
Ministerstvo dopravy ČR, odbor pozemních komunikací a územního plánu, nábřeX Ludvíka Svobody |22?J12,
P.O. Box 9, 110 15 Pratra 1
Ministerstvo průmyďu a obchodu, Na Františku 32, t|o 15 Praha l
Ministerstvo ávotního pnosťedí, Vršovická 65, lm 10 Praha 10
I\finisterstvo životního prosfiedí, odbor výkonu strítrrí spn{vy VII, MezÍrka |' ffi200 Brno 2
Státní pozemkový úřad, HusinecM t024ll-1, Praha .Žiilrov,130 00 Prďra
Ceská republika . MinisteÍstvo obrany, Agentrrra hospodaření s nemoviým majetkem, odbor územní spÍávy
majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice 2
cR - státní energetická inspekce, Územnr inspeltonít pro Jihomoravský laaj, opuštěná 227t4, 602 ooBmo 2
Hasiěďrý áchranný sbm kraje Vysďina' Úo Pelhřimov, Požárnická 1.24ť''1gg ot Pelhřimov
Ifuajskí hygienickí stanice kraje Vysďina ÚP Pelhřinov, Pražskrá |73g,3g3 01 Pelhřimov
Krajský úřad Kraje Vysďina' odbor dopravy a SH, Žžkova 57, 587 33 Jihlava
Iftajsw rrířad Kraje Vysďina odbor územního plárrovárrí a stavebního řádu, Žžkova 57,587 33 Jihlava
Krajský úřad Krqie Vysďina' odbor ŽF a zemědělsM, Ž;žkova 57,587 33 Jihlava
Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočinq pracoviště v Pelhřimově, Hodějovicltá 2t59,3g3 0l Pelhřimov
Městský úřad Pelbřimov, investiční odbor. úsek pamrítek' Masarykovo náměsd l' 393 0l Pelhřimov
Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, PražsM Affi,393 01 Peltrřimov
Měs*ký úřad Pelhřimov' odbor h, Pražská 24ffi,3g3 0l Pelhřimov
otvodní báňsbý úřad pro-rrizemí krajů Libereckého a Vysďina, Tř. 1. mráje 858/6, P.o.Box 16, 460 01 Liberec
Uřad pro civilní letecM CR, letiště Ruryně, 1@ 08 Praha ó
Policie CR. IGajské ředitelsM policie Kraje Vysočina Vrchlického 2627tK,587 z4Jihlava

Dogntčeně na donrčenku - dotčené obce:
obec Vyskytná' Vyskytná 74,394 05 Vyskytrrá

Doporučeně na donrčenlu - sousední obce:
Město Pelbřimov, zast. hospodářským odborem' Masarykovo nám. l, 393 0l Pelhřimov
Městys Nový Rychnov' Nový Rychnov 87,394 M Nový Rychnov
obec Jankov, Jankov 29'393 o1 Pelhřimov
obec opatov' opatov 47,588 05 Dušejov
obec sÉítež pod Křemešníkerrr" střítež pod Křemešníkem 7,393 01 Pelhřimov
obec Zachotín' Zachoín 3?,393 01Pelhřimov

Podatelna:
Městský úřad Pelhřimov
Pražská 24ffi , 393 01 Pelhřimov

oBEC IANKOV

www. mupe. cz E-mail:
soucek@mu1r.cz
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