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V E Ř E 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. Úřad územního plánování oznamuje 

veřejné projednání upraveného návrhu Změny č. 1 Územního plánu Pavlov 

konané dne 27. 06. 2022 (pondělí) v 15:00 hod.  

v budově Městského úřadu Světlá nad Sázavou (velká zasedací místnost). 

S upraveným 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. Upravený 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 

je možno podávat připomínky ve lhůtě 

od 24. 05. 2022 do 07. 07. 2022. 

Do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit u pořizovatele připomínky. Dotčené osoby 
(vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) mohou uplatnit 
ve stejné lhůtě námitky. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska. 
Stanoviska se uplatňují k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. Námitky musí obsahovat 
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům, námitkám 
a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu 
vydaného krajem, se nepřihlíží. 
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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: ........................ 


