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UEREJilA UYHIA§KA
Městský úřad Pec pod Sněžkou, jako pořizovatel přístušný k pořizování zprálry o uplatňování územního
plánu Pec pod §něžkou (dale také jen ,,ÚP Pec pod Sněžkou") podle § 6 odst. 2 zákonač. l8312006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební
rákon"), vykonávající územně plránovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona prosďednictvím
Bc. Ladislava Vich4 DiS.. v}konného pořizovatele, na základě smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o.,
IČO 2710l053, v souladu s ust. § 55 odst. 1 a přiměřeně podle § 47 odst. 2 stavebního zékona,

oznamuje vystavení
návrhu zpráw o uplatňování Úp pec pod sněžkou

za období od wdání územního nlánu Pec pod Sněžkou dne 13. prosince 2011.

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Pec pod Sněžkou, zpracovaný v dubnu 2022 podle § 55
odst. l stavebního zákona, přiměřeně za použiti § 47 odst. l stavebního zákona, a podle § 15 vyhlášky
č.50012006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. jejíž součástí je návrh na pořízení nového
územního plánu, bude lystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto
oznámení na úřední desce v souladu s § 20 odst. l stavebního zákona, a to

lVlěstském úřadu Pec pod Sněžkou v listinné podobě;
internetových stránkách města Pec pod Sněžkou, na adrese: http://www.pecpodsnezkou.cz,
a společnosti PRISVICH, s.r.o., na adrese: http://www. prisvich.czlup.html, v elektronické podobě.

Ye lhůíě do 30 dnů ode dne vl,věšení veřejné vyhlášky, oznamující vystavení ndvrhu zpráuy o uplatňovdní
ÚP Pec pod Sněžkou, tj.

do 29. leuětna 2022,
může každý uplatnií své připomínky. Připomínlry se uplatňují u pořizovatele, Městskeho úřadu Pec pod
Sněžkau. písemně nebo v elektronické podabě podepsané zaručeným elektroniclqlm podpisem podle § 37
odst. 4 zókona č. 500/2004 Sb,, správní řád, ve znění pozdějších předpisťl, a musí obsahovat předepsané
náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu. V souladu s § 47 odst. 2 stavebního ztíkona se
k nřipomínkám uplatněným oo uvedené lhůtě nepřihlíří.
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Na úřeclní desce Městského úřadu Pec pod Sněžkou

vyvěšeno: 29. dubna2022

sejmuto: 30. května 2022 , rrltĚStsrcv uŘno
Tomášek v.r.

PEC POD SNĚŽXOU
' _ 54221 -7-

od


