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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Úřad městyse Škvorec, jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č. 2 územního plánu Škvorec (dále
také jen „změna č. 2 ÚP Škvorec“) podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vykonávající územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona prostřednictvím Ing. Ladislava Vicha,
výkonného pořizovatele, na základě smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, v souladu
s § 50 odst. 3 za použití § 55 odst. 2 stavebního zákona,

oznamuje vystavení
návrhu změny č. 2 územního plánu Škvorec,
zpracovaného v červnu 2021 (zhotovitel ATELIER URBI, spol. s r. o., IČO 26234734; projektant Ing.
arch. Martina Kabelková, autorizovaný architekt ČKA 03844) na základě zprávy o uplatňování ÚP
Škvorec s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec schválené usnesením č. 3-3/2020
Zastupitelstva městyse Škvorec ze dne 10. března 2020, a v souladu s § 55 odst. 6 stavebního zákona a § 13
a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh změny č. 2 územního plánu Škvorec bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 45 dnů
ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce, a to

od 13. července 2021 do 26. srpna 2021
na Ø Úřadu městyse Škvorec, v listinné podobě;
Ø internetových stránkách městyse Škvorec, na adrese: http://www.obecskvorec.cz,
a společnosti PRISVICH, s.r.o., na adrese: http://www.prisvich.cz/up.html, v elektronické podobě.

POUČENÍ:
Ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky, oznamující vystavení návrhu změny č. 2
územního plánu Škvorec, tj.

do 26. srpna 2021,
může každý uplatnit své připomínky. Připomínky se uplatňují u pořizovatele, Úřadu městyse Škvorec,
písemně nebo v elektronické podobě způsobem podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat předepsané náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního
řádu. V souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona se k připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě
nepřihlíží.

Na úřední desce Úřadu městyse Škvorec
vyvěšeno: 12. července 2021
svěšeno:

27. srpna 2021

Ing. Martina Vodičková v. r.
starostka městyse

