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V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Oznámení k návrhu zadání 
územního plánu Rašov
(dále jen „oznámení“)

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování (dále jen pořizovatel) jako orgán obce 
příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ust. § 47 
odst. 2 stavebního zákona a ust. § 20 stavebního zákona,

ZVEŘEJNĚNÍ A VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU RAŠOV.

Po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky bude úplné znění návrhu zadání územního plánu Rašov
vystaveno k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Rašov a u pořizovatele (na odboru 
územního plánování v II. patře budovy MěÚ Tišnov na nám. Míru 346) a současně bude po 
stejnou dobu zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na elektronické úřední 
desce Obecního úřadu Rašov http://www.rasov.cz/ a na webových stránkách města Tišnova
http://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/uzemne-planovaci-dokumentace-upd/projednavana-upd.

Veřejná vyhláška „k návrhu zadání územního plánu Rašov“ bude vyvěšena na úřední desce 
Obecního úřadu Rašov na elektronické úřední desce Obecního úřadu Rašov http://www.rasov.cz/
a také na úřední desce MěÚ Tišnov a na elektronické úřední desce MěÚ Tišnov
http://www.tisnov.cz/. Ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky po celou dobu vyvěšení této veřejné 
vyhlášky bude návrh zadání Rašov vystaven na Obecním úřadě v Rašově a u pořizovatele a 
zveřejněn na elektronické úřední desce Obecního úřadu Rašov a na webových stránkách města 
Tišnova.

Do 15 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou může každý ke zveřejněnému návrhu 
zadání územního plánu Rašov uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později 
uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Podle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem 
po vyvěšení.

    Otisk razítka                                                            Ing. Alena Doležalová
                                                                vedoucí odboru územního plánování      

Den vyvěšení na úřední desce: ………………….Den sejmutí z úřední desky:..............................

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:...............................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: 




