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Ve Žďáře nad Sázavou dne 16.03.2020

Veřejná vyhláška – oznámení o ZRUŠENÍ konání opakovaného
veřejného jednání o návrhu územního plánu Škrdlovice
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování, jako orgán vykonávající
působnost ve věcech územního plánování, podle ustanovení § 5 odst. 1 a 2
a § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů pořizuje pro obec Územní plán Škrdlovice.
V souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel veřejnou vyhláškou ze dne
14.2.2020 pod č.j. RUP/488/15/DF doručil upravený návrh Územního plánu Škrdlovice a zároveň
oznámil, že bylo zahájeno řízení o upraveném návrhu předmětné územně plánovací dokumentace.
Současně bylo oznámeno, že opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Škrdlovice
se uskuteční dne 18.3.2020 od 15:00 hodin v prostorách kulturního domu Škrdlovice.
Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České
republiky, na základě usnesení vlády České republiky č. 85 ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí
krizového opatření, se opakované veřejné jednání o návrhu Územního plánu Škrdlovice
svolané na den 18.3.2020 ruší.
Termín nového veřejného projednání předmětné územně plánovací dokumentace bude oznámen
prostřednictvím nové veřejné vyhlášky, kterou bude zároveň opětovně doručen upravený návrh
Územního plánu Škrdlovice.

Ing. Irena Š k o d o v á
vedoucí odboru rozvoje a ÚP
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DIČ: CZ00295841
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internet: www.zdarns.cz

Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a na
úřední desce Obecního úřadu Škrdlovice.
Vyvěšeno dne: 16. 3.2020
Sejmuto dne:

……………………………….

Elektronická úřední deska
Vyvěšeno dne: 16.3.2020
Sejmuto dne:

……………………………….

…………………………………………………………………
Razítko a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení
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