
Městský úřad Svčtlá nad S~1zavou 

odbor stavebního úřadu a územního plánová ní 
núměstí Trčku z Ltpy 18. 582 91 Světlá nad Sáza, ou 
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·1 c lcfon : 56<:> 496 653 
F -ma i I: di llrichova;(l S\ etlans.cL 

v r , v 

VEREJNA VYHLASKA 

Mčstsl-.ý úrad Světl á nad SáLU\ OU. odbor stavebn ího M·aclu a lizt:mniho plánováni. jako úl'acl územního plánováni 

pří;;lušn) podle § 6 lákona č. 183/2006 Sb .. o uzemním plaml\ ání a sta\ ~bním i·údu. ' platném znční (dále jen 

"stmt:bní zákon"), je pořiZO\éllelem l~ zemního pl:lnu Jedlá.\' souladu~~ 55 a za pou7ití § -17 stavebnil1o zál-.ona 

poři/.ovntel zveřejňuje 

n ~n rh zprá\ y o uplatňo' ání Lzemního pltí nu .Jcdl<i v uplv nulém období. 

Návrh ;,právy o up latiíovítní LJI> Jedlá v 11plynukmobdobíje zveřejněn v tlp lném z n ční na .,,·cbo\)·ch stnínkách 

mčsta Sv~tlá nad Sútavou: 

\\\\\\.S\_c,;l\!tn:. ..:t - Mčstsl-.~ úřad - l t~o:mní plcíno\aní a Ůt\P- lJzemni plánodní Jedlá 7prava o 

uplatilO\ ún í 

Dalt~Je \}Sta\cnl-. \\!řcjnému nahlédnuti' budo'ť \1čstskéhtl Madu \e S\čtll! nad S<wnou. ot.lboru sta,ebního 

úřadu a územního plúnO\aní a na Obecním úřadě Jedlá 

od 10. 07. 2018 do 09. 08. 2018. 

Do 15 dnů ode dn~ doručení může l<nžd~' upl a tnit u pol·i7ovalc lt• písemné připomínl<y. Dnem doručeni se 

rozumí patnáct) den r~) '~ včšení této ') h lášk~ na Mední de"ct! \'1č:>l!>l-.ého Madu s, ~tlá nad SúLa' o u K pozdčj i 

uplatněn)m připomínkúm se nepřihlíií. 

,·. '.> isl~y dad 
·· ;12.\lebnih·l út:1du 
'l:i "'1o pl.ínování 

· · Svět1 :í nad Sázavou 
~~~~ 
Ladisla\ a Dirtrich<;Yt.' DiS. 
referent odbon1...st1í' t"bního úradu 
a lizt:m ního plánovaní 

Tato Y)' hhišl'a se vyvěšuje po celou dobu , kdy bčií uveden:\ lhuta pr·o seznámen í ~c s n:h rhém. 

Úřední deska ') 'čseno dne: 1a..a-.! ... f4-.f..!f !)CJmuto dne: ..... .... .............. .. 

VvebO\.Č !)tranl-.~ 7\ei'cjněno od. ff.: . 1: . /:.f(ť.. zvcřcjnt!no Jo: .. .. ......... ... ...... .. 


