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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

oznámení o projednávání návrhu Zprávy č. 3 o uplat ňování 
Územního plánu Újezd v uplynulém období 

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, podle ustanovení 
§ 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje 

v souladu s ustanovením § 55 odst.1 a § 20 odst.1 stavebního zákona projednávání 
návrhu Zprávy č.3 o uplat ňování Územního plánu Újezd v uplynulém období . 

Návrh Zprávy č. 3 o uplatňování Územního plánu Újezd je zveřejněn na stránkách města 
Žďár nad Sázavou na adrese: 

http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/z-obci-ve-spravnim-o bvodu/zpravy-o-uplatnovani-
uzemnich-planu  

a na stránkách obce Újezd na adrese: 
https://www.ujezduzdaru.cz/ 

Návrh Zprávy č. 3 o uplatňování Územního plánu Újezd je také vystaven k veřejnému 
nahlédnutí od 03.06.2021 do 12.07.2021 v budově Obecního úřadu Újezd a dále 
v  budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 227/1, na odboru stavební a 
územního plánování, ve 4. NP.  

V uvedené lhůtě od 03.06.2021 do 12.07.2021 může každý  uplatnit k návrhu Zprávy č.3 
o uplatňování Územního plánu Újezd v uplynulém období u pořizovatele své připomínky .

Připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na adresu:  
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, Žižkova 227/1, 
591 31 Žďár nad Sázavou. 

Ing. arch. Hana Špačková 
referent odboru stavební a územní plánování 



KB Žďár nad Sázavou IČ: 00295841 tel.: 566 688 111 e-mail: meu@zdarns.cz
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Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Žďár nad 
Sázavou a na úřední desce obecního úřadu Újezd. 

Sejmuto dne:    ………………………………. 

Elektronická ú řední deska 

Vyvěšeno dne:   ……………………………… 

Sejmuto dne:  ………………………………. 

 ………………………………………………………………… 
 Razítko a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení 

Vyvěšeno dne:  ………………3.6.2021… 
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