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V E ŘE J N Á  V Y H L Á Š K A  

 

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako úřad územního plánování 
příslušný podle § 6 zákona odst. 1 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon“), v účinném znění, je pořizovatelem Územního plánu Pavlov včetně následujících změn. Úřad územního 
plánování zveřejňuje 

návrh Změny č. 1 Územního plánu Pavlov. 

S návrhem Změny č. 1 Územního plánu Pavlov je možno se seznámit v kanceláři č. 320 Městského úřadu Světlá 
nad Sázavou a v budově Obecního úřadu Pavlov. Návrh Změny č. 1 Územního plánu Pavlov je zveřejněn též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na 

www.svetlans.cz - Stavební úřad a územní plánování - Územní plánování a ÚAP - Územní plánování – Pavlov – 
Změna č. 1 

K návrhu Změny č. 1 Územního plánu Pavlov je možno podávat připomínky ve lhůtě 

od 10. 01. 2022 do 25. 02. 2022. 

Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Dnem doručení se 
rozumí patnáctý den po vyvěšení této vyhlášky na úřední desce Městského úřadu Světlá nad Sázavou. K později 
uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 

Toto oznámení se zveřejňuje vyvěšením na více úředních deskách. Za den vyvěšení se v souladu s § 25 správního 
řádu považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (Městský úřad Světlá nad 
Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánován). Písemnost se považuje za doručenou 15 dnem po 
vyvěšení. 
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Tato vyhláška se vyvěšuje po celou dobu, kdy běží uvedená lhůta pro seznámení se s návrhem. 

Úřední deska  vyvěšeno dne: ..........................  sejmuto dne: .......................... 

Webové stránky zveřejněno od: .......................... zveřejněno do: ........................ 
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