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UEREJNA UYHIASKA
Zastupitelstvo města Pec pod Sněžkou rozhodlo z vlastního podnětu usnesením č.6-2312021 ze zasedání
konaného dne 16. června 2021 podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,sta-
vební zákon"), o pořízení zpráw o uplatňování územního plánu Pec pod Sněžkou od jeho vydání
dne 13. prosince 2011 § pqžadayky q_a pprqcqyáuí náythu_árněryy,č_, 1 úzeryry{hq plán!, B§q pgd §uěž:
bqq podle § 55 odst. l stavebního zákona.

Městský úřad Pec pod Sněžkou, jako pořizovatel příslušný k pořizování zprávy o uplatňování územního
plánu (UP) Pec pod Sněžkou a jeho zmény č. 1 podle § 6 odst.2 stavebního zákona, zajišťující ízemné
plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy se společností PRISVICH,
s.r.o., ICO 27101053, v souladu s cíli a úkoly územního plánování uvedenými v § 18 a 19 stavebního
zákona a s usnesením č. 9-231202I ze zasedání Zastupitelstva města Pec pod Sněžkou konaného
dne 16. června2021

oZnamuJe
občanům města pod Sněžkou, fyzickým nebo právnickým osobám, které mají vlastnická nebo
obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území města Pec pod Sněžkou, orgánům veřejné správy
a oprávněným investorům, ávání návrhů na reSp.
návrhů na provedení změn v území oproti platnému UP Pec pod Sněžkou, podle § 44 písm. b) až e) a § 46
odst. l stavebního zákona, a to ve lhůtě

do pondělí dn e 2. srpna 2021.
k návrhům podanÝm po uvedené lhůtě nemusí bÝt při zpracování zpráw o uplatňování Úp pec
rrod sněžkou přihlédnuto.

S dokumentací platnétro ÚP Pec pod Sněžkou je možno se seznámit na Městském úřadu Pec pod
Sněžkou v listinné podobě, a dále také na internetových stránkách města Pec pod Sněžkou, na adrese:

https : //www. pecpodsnezkou.czluzem ni-plan/.

UPOZORrltĚrltÍ:
1. Núvrh musí obsahovat údaje stanovené v § 46 odst. l stavebního zákona, proto se doporučuje použitíformulá-

ře, který je k dispozici na městě, popř. na elektronické úřední desce u této veřejné l,yhlášlql.

Núvrhy se uplatňují písemně u pořizovatele, Městského úřadu Pec pod Sněžkou, popř. v elehronické podobě
podepsané zaručeným elektronickym podpisem podle § 37 odst. 4 zákona č.500/2004 Sb., spravní řád. Nárurhy
musí obsahovat předepsané náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu a § 46 odst, ] stavebního zákona,
zejména musí být opatřeny identffikačními údaji a podpisem osoby, herá je uplatňuje, údaji o nayrhované zrně-
ně využití ploch na tlzemí města, údaji o současném využití ploch dotčených návrhem nawhovatele, důvody pro
pořízení změny územního plánu a návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu.

Na úřední desce Městského úřadu Pec pod Sněžkou
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