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

vesmyslu$55odst.lanásledně$47odst.2zákonač.183l2006Sb.,oúzemďmplánováníastavebnímřádu(dál
jen stavebníákon), ve znění pozdějšíchpředpisůa novel a ve zněď vyhlráškyč. 500l2m6 Sb., o rúzemně
anďyických podkladech,územněplárrovacídokumentacia zpusobueúdenceúzemrrě
plánovacíčinnosti,ve znění
pozdějších
předpisů

oz namute

a

-

piojednávání návrhu Zpráry o uplatňování'územního
plánu V y s k y t n á
v období09l201o- 09l20t4 a jeho vystaveník veřejnémunahlédnutí.
NávÍtl ?aávy o uplaůov'áníÚP Vyskymá byl zpracovárrv roxďru ákona č. 183/2ooóSb., stavební
zákon, ve zrrěnípozdějších
přďpisů a novel a dle $ 15vyhlášky č.500l2006sb.,ve zněnípozdějších
pňedpisů.
Náwh Zprá,w o uplaňováníje kveřejnémunahlédnutí
na MěÚ Pďhřimov odboru výstavby,.Prařská
246t0'Pelhřimov v úředníchdnech a v dalšíchdnechpo dohďě na tel. 565351468(FrantišekSouček)a na OÚ
vyďrybá (u starostyobce - trrčenýzastupitel)' Dále je text náwhu Z+táry o uplaňování na internetových
stránkách Města Pelhřimova (.www.mupe.cz- úřednídeska - Město Pelhřimov - Doručovárrí- Zpráva o
uplaňováníÚP vyskytná) a obce vyskytná (www.vyskyfira.cz)
Do 30 dnů ď obdrženínáwhu 7aávy o uplaňovfuií mohou dot&né orgány a krq|ský úřad, Jalfu
nadříriný orgán uplatnit u 1nřizovatcle vfiádření' ve kterémuvedou požadavkyna obaab zpÍíw vyplývajíď
z právďch předpisůa územněplánovacíchpodkladů.Y téže
lhůtě(tj. 30 dnů od obdržení
návrhu zprávy) uplatní
kraJský úřadJako příslufoý úřad u pořizovatelestanovisko.Nejpozději7 dnůpřed uplynutímuvedenélhůty(tj.
30 dnůod oMrženínáwhu ryrávy) doručípříslušnýorgrínoc}reny přftody pofizovateli a pffslušnému
úřadu
stanovisko ďe $ 45i zíkonao ocbrarrěkajiny a přÍrďy.
Každý můžesvé písemnépřipomínkv knávrhu zpt$vy uplatnit u pořizovatele zprávy do 15 dnů ode dne
donrěeníveřeJne vyhlášky.
sousední obce mohou uplatnit knárrhu ryÍáw svépodněty u pořizovatele zpávy o uplaňování do 30 dnů po
obdržení
návrtruzprávy.
K připomínkám'vyjádřeníma podnětům
uplatněnýmpo uvedenýchlhůtáchse nepřihlíží
(ďe $ 47 odst.5 ákona č.
183/2006Sb., stavebnízákon, ve zněnípozdějších
předpisůa novel).

Ing. FrantišekSouček
vedouď odděleď územníhoplárru

sft. I

Toto oaufunenío.projednóní ruóvrhu zpnóvy o uplatňovóttítiizemní|ppltúnuVyskynrt musíbýt ryruěeno na
úřednídesceMěI] Pekfimov a oU Vyskytrurtpoilobu 30 dnů-DúIeje ruúvrhzp,úvy o ttplatňovóníÚP umústěn
na interuetaých stnfu*ách Mbta Pelhřimova (w*u.mupe.cz- úřednÍilesk*- M&to Pelhfinlov - Dorubvání ?'próva o upldfuvfut ÚP uysbnÓ a ru webovýchsnaňaan obce Yyskyfurt@ww.uyskytna.cz)
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Doporučeně
na donrčenku
mgány:
- dotčené
MinisterstvodopravyČR,odborpozemníchkomunikacía územního
plánu,nábřeX LudvíkaSvobody |22?J12,
P.O.Box 9, 11015Pratra1
Ministerstvoprůmyďua obchodu,Na Františku32, t|o 15 Praha l
Ministerstvoávotníhopnosťedí,
Vršovická65, lm 10Praha 10
I\finisterstvoživotního
prosfiedí,odborvýkonustrítrrí
spn{vyVII, MezÍrka|' ffi200 Brno 2
Státnípozemkovýúřad,HusinecM t024ll-1,Praha.Žiilrov,130 00 Prďra
Ceská republika. MinisteÍstvoobrany,Agentrrrahospodařenís nemoviým majetkem,odborúzemníspÍávy
majetkuPardubice,Teplého1899,530 02 Pardubice2
cR - státníenergetickáinspekce,Územnr inspeltonítpro Jihomoravskýlaaj, opuštěná227t4,602 ooBmo 2
Hasiěďrý áchranný sbm krajeVysďina' Úo Pelhřimov,Požárnická1.24ť''1gg
ot Pelhřimov
Ifuajskíhygienickístanicekraje Vysďina ÚP Pelhřinov, Pražskrá
|73g,3g3 01 Pelhřimov
Krajský úřadKraje Vysďina' odbordopravya SH, Žžkova 57, 587 33 Jihlava
Iftajsw rrířadKraje Vysďina odborúzemního
plárrovárría stavebního
řádu, Žžkova 57,587 33 Jihlava
Krajský úřadKrqie Vysďina' odborŽF a zemědělsM, Ž;žkova57,587 33 Jihlava
Krajská veterinárnísprávapro Kraj Vysočinqpracovištěv Pelhřimově,Hodějovicltá 2t59,3g3 0l Pelhřimov
Městský úřadPelbřimov, investiční
odbor. úsekpamrítek'Masarykovonáměsd l' 393 0l Pelhřimov
Městský úřadPelhřimov, odbordopravy,PražsMAffi,393 01 Peltrřimov
Měs*ký úřadPelhřimov' odborh, Pražská24ffi,3g3 0l Pelhřimov
otvodní báňsbýúřadpro-rrizemí
krajůLibereckéhoa Vysďina, Tř. 1. mráje858/6,P.o.Box 16,460 01 Liberec
Uřad pro civilní letecM CR, letištěRuryně, 1@ 08 Prahaó
Policie CR. IGajskéředitelsM policie Kraje VysočinaVrchlického2627tK,587 z4Jihlava
Dogntčeně na donrčenku
obce:
- dotčené
obec Vyskytná' Vyskytná 74,394 05 Vyskytrrá
Doporučeně
na donrčenlu- sousedníobce:
Město Pelbřimov,zast.hospodářskýmodborem'Masarykovonám. 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
pod Křemešníkerrr"
obec sÉítež
střítežpod Křemešníkem
7,393 01 Pelhřimov
obec Zachotín'Zachoín3?,393 01Pelhřimov
Podatelna:
Městský úřad Pelhřimov
Pražská 24ffi , 393 01 Pelhřimov
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