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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚP STŘÍBRNÁ
Městský úřad Kraslice, odbor ÚP, SÚ a PP (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), Vám v souladu
s ustanovením § 55 odst. 1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti (dále jen "vyhláška") k posouzení předkládá
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Stříbrná.
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Stříbrná bude vyvěšen po dobu 30 dnů v termínu
od 18.2.2021 do 22.3.2021 (včetně).
Pro splnění povinnosti § 20 odst. 1 stavebního zákona je po tuto dobu veřejnosti a dotčeným
orgánům umožněno nahlížet do Návrhu zprávy o uplatňování ÚP Stříbrná na adresách:
a. V listinné podobě v kanceláři odboru územního plánování Městského úřadu
v Kraslicích, č.dv. 408 (doporučujeme ve dnech Po a St 7-11,30 a 12,00-17 hodin
a mimo tyto dny a hodiny dle předchozí telefonické domluvy);
b. Návrh je také přístupný v elektronické podobě na www.kraslice.cz v sekci
Významné dokumenty → Územní plán Stříbrná → Návrh zprávy o uplatňování
ÚP Stříbrná.
Ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení může každý uplatnit u pořizovatele
písemné připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu mohou dotčené orgány a krajský úřad
uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah Návrhu zprávy
o uplatňování ÚP Stříbrná. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele
stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty
doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i
zákona o ochraně přírody a krajiny.
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K připomínkám a vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Ing. Iva Harapátová v.r.
úřednice odboru územního plánování,
stavebního úřadu a památkové péče
„elektronicky podepsáno“ „otisk úředního razítka“

Příloha:
-

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Stříbrná

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu Kraslice
a současně na úřední desce Obecního úřadu Stříbrná. Ve stejný den, kdy se vyvěsí na úřední
desce, bude oznámení vyvěšeno i způsobem umožňující dálkový přístup, na tzv. „elektronických
úředních deskách“ v souladu s ustanovením § 25 odstavce 2 správního řádu a § 20 stavebního
zákona.
Vyvěšeno dne: 18.2.2021

Sejmuto dne: 22.3.2021

Potvrzení (razítko a podpis orgánu) o vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
A. Žadatel
1. Městský úřad Kraslice - ke zveřejnění, nám. 28. října č.p. 1438, 358 20 Kraslice
2. Obecní úřad Stříbrná, ke zveřejnění, IDDS: y8xbpy6
sídlo: Stříbrná č.p. 670, Stříbrná, 358 01 Kraslice
3. Obec Stříbrná, IDDS: y8xbpy6
sídlo: Stříbrná č.p. 670, 358 01 Kraslice

