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MESTSKY URAD TISNOV
66619 Tišnov, nám. Míru 346

Odbor územního plánování

SPISOVÁ ZNAČKA ČíSLO JEDNACí VYŘlZUJE/LINKA TIŠNOV

S-MUTI29973/2016 MUTJ 18781/2017/0ÚP/DA/KN Ing. Doležalová Alena/549 439 755
Ing. Konečná Natálie/ 549 439 733

3l.7.2017

Obecní úřad Rašov
Rašov 50
679 23 Lomnice

Projednávání návrhu územního plánu Rašov v souladu s ustanovením § 50 stavebního
zákona

Vážený pane starosto,

z titulu pořizovatele územně plánovací dokumentace Vám zasíláme veřejnou vyhlášku
"Oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu územního plánu Rašov".

Veřejnou vyhlášku, respektive "Oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu územního plánu
Rašov", je nutné vystavit na úřední desce Obecního úřadu Rašov a také na elektronícké úřední
desce úřadu obce. Patnáctým dnem po vyvěšení je veřejná vyhláška považována za doručenou.
Tato veřejná vyhláška (dle § 50 odst. 3 stavebního zákona a § 25 správního řádu) proto musí být
vystavena min. po dobu 45 dnů. Návrh územního plánu Rašov v textové a grafické podobě
musí být vystaven po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky (již ode dne vyvěšení veřejné
vyhlášky) a po celou dobu projednávání dle § 50 odst. 2 stavebního zákona k veřejnému
nahlédnutí na Obecním úřadě Rašov a na webových stránkách obce Rašov.

Kompletní návrh územního plánu Rašov byl zpracovatelem předán přímo na MěÚ Tišnov
19.7.2017.

Pro vaši informaci uvádíme, že stejné dokumenty a ve stejných lhůtách budou vyvěšeny na
úřední desce a webových stránkách Města Tišnova a vystaveny na OÚP MěÚ Tišnov.

Datum vystavení a snětí musí být ve vyhlášce vyznačeno (cca od 1.8.2017 do 30.9. 2017)
a ověřeno podpisem a razítkem obce. Celý návrh bude vystaven až do cca 30.9.2017.

#~/
Ing. Alena Doležalová

vedoucí odboru územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD TISNOV
odbor územního plánování

nám. Mfru 346, 666 19 Tišnov

Příloha:
2 x veřejná vyhláška
1 x oznámení o konání společného jednání
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VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
Oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu

územního plánu Rašov

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování (dále jen pořizovatel) jako orgán obce
příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 písmo c) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje zveřejnění a projednávání návrhu územního plánu Rašov v souladu
s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona ve spojení s § 20 stavebního zákona.

Po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky bude úplné znění návrhu územního plánu Rašov
vystaveno k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele (především v úřední dny pondělí, středa a
pátek) a dále na Obecním úřadě Rašov a současně bude po stejnou dobu zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a to na webových stránkách města Tišnova
http://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/uzemne-planovaci-dokumentace-upd/projednavana-upd a
také na webových stránkách obce Rašov http://www.rasov.cz/.

Veřejná vyhláška "Oznámení o zveřejnění a projednávání návrh územního plánu Rašov., bude
vyvěšena na úřední desce a na elektronické úřední desce MěÚ Tišnov http://www.tisnov.cz/a
Obecního úřadu Rašov http://www.rasov.cz/. Návrh územního plánu Rašov bude po celou dobu
vyvěšení této veřejné vyhlášky vystaven u pořizovatele a na Obecním úřadě Rašov a zveřejněn
na webových stránkách města Tišnova http://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/uzemne-planovaci-
dokumentace-upd/projednavana-upd a obce Rašov http://www.rasov.cz/.

Do 30 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou může každý ke zveřejněnému návrhu
územního plánu Rašov uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží. Podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu se písemnost považuje za
doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.
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Den vyvěšení na úřední desce: ..1: l!f.r.
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Ing. Alena Do eža~á

vedoucí odboru územního plánování

Den sejmutí z úřední desky:.............................. ®
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Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:
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Dle rozdělovníku

Oznámení o konání společného jednání o návrhu
územního plánu Rašov

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování (dále jen pořizovatel) jako orgán obce
příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 písmo c) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), zajistil
zpracování návrhu územního plánu Rašov.

Pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona

o z n a m u je,

že společné jednání o návrhu územního plánu Rašov

se bude konat v úterý dne 29. srpna 2017 v 9:30 hod.

na MěÚ Tišnov, odboru územního plánování, nám. Míru 346, II. patro, kancelář 312.

Dotčené orgány uplatní svá stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohou
sousední obce uplatnit své připomínky. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se
nepřihlíží.

Po dobu 30 dnů ode dne jednání mohou uvedené orgány nahlížet do návrhu územního plánu
Rašov u pořizovatele a na Obecním úřadě Rašov. S návrhem územního plánu Rašov je možno se
seznámit též na webových stránkách obce Rašov http://www.rasov.cz/a dále také na webových
stránkách města Tišnova http://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/uzemne-planovaci-dokumentace-
upd/proj ednavana- upd.
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Ing. Doležalová Alena
vedoucí odboru územního plánování

Obec Rašov
Rašov 50

679 23 Lomnice
IČO: 00532151


