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Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov 
Adresa: náměstí Míru 1/230, 795 01 Rýmařov; Odbor stavební úřad, pracoviště: náměstí Svobody 432/5 

 
Adresát:  Váš dopis zn.        
dle rozdělovníku Ze dne:       

Č.J.: MURY 1292/2020 
Spisová značka: STU 1283/2020 LAR / 2  
  
Vyřizuje: Ing. Lucie Larišová 
Telefon: 554 254 310 
E-mail: larisova.lucie@rymarov.cz 
  
Datum: 20.01.2020 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad, jako úřad územního plánování a pořizovatel příslušný 
podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje 

 

PROJEDNÁNÍ A ZVEŘEJNĚNÍ 
 

NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALÉ ŠTÁHLE  

VČETNĚ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2  

ÚZEMNÍHO PLÁNU MALÉ ŠTÁHLE 
 

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 2 
územního plánu Malé Štáhle je v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 a § 47 odst. 2 stavebního zákona 
vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Rýmařov, odbor stavební úřad - úřad územního 
plánování, náměstí Svobody 5, 795 01 Rýmařov a na Obecním úřadě Malé Štáhle, v termínu  

od 22. ledna 2020 do 21. února 2020. 

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Malé Štáhle, včetně pokynů pro zpracování návrhu 
Změny č. 2 územního plánu Malé Štáhle v elektronické podobě bude ke zhlédnutí na internetové 
adrese www.rymarov.cz . 

Upozornění:    

Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele (tj. Městský úřad 
Rýmařov, odbor stavební úřad – úřad územního plánování, náměstí Svobody 5, 795 01 Rýmařov)  
písemné připomínky. 

Ing. Lucie Larišová 
referentka odboru stavební úřad 

http://www.rymarov.cz/
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Vyvěšeno na úřední desce dne:      Sejmuto z úřední desky dne: ______   

 

Uveřejněno na www stránkách dne:     Sejmuto z www stránek dne:     
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