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V E Ř E J N Á   V Y H  L Á Š K A
Oznámení o vydání  Územního  plánu  Skryje

formou opatření obecné povahy

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování (dále jen „pořizovatel“), věcně příslušný dle § 6 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,  a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 173  odst. 1 správního řádu a ve 
spojení s ustanovením § 20 stavebního zákona touto veřejnou vyhláškou vydání územního plánu
Skryje formou opatření obecné povahy.
Zastupitelstvo obce  Skryje usnesením č. 6 na zasedání dne 25. září 2014 rozhodlo o námitkách 
k návrhu územního plánu Skryje a usnesením č. 6 na  zasedání dne 25. září 2014 vydalo územní 
plán  Skryje  formou opatření obecné povahy.

Územní plán  Skryje vydaný formou opatření obecné povahy obsahuje textovou část řešení územního  
plánu a grafickou  část  sestávající  ze 4 výkresů: č.1 Výkres základního členění území 1 : 5 000, č.2 
Hlavní výkres 1 : 5 000, č.3 Koncepce veřejné infrastruktury  1 : 5 000 a č.4 Veřejně prospěšné stavby a 
opatření 1 : 5 000.
Součástí opatření obecné povahy – územní plán Skryje je odůvodnění sestávající z textové části 
odůvodnění územního plánu a grafické části odůvodnění územního plánu, která obsahuje výkresy: č.01 
Koordinační výkres 1 : 5 000, č.02 Širší vztahy 1 : 25 000, č.03 Předpokládané zábory ZPF 1 : 5 000 a 
č.04 Koordinační výkres - výřez 1 : 2 000.

Oznámení o vydání územního plánu Skryje veřejnou vyhláškou bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů 
na  úřední desce a internetové úřední desce http://www.obecskryje.cz/ OÚ Skryje a
(http://www.tisnov.cz/) MěÚ Tišnov. 
Úplné znění opatření obecné povahy – územního plánu Skryje bude zveřejněno po dobu vyvěšení  
oznámení o vydání územního plánu Skryje veřejnou  vyhláškou na webových stránkách  obce Skryje
http://www.obecskryje.cz/ a na webových stránkách města Tišnova   (http://www.tisnov.cz/), a  to v 
menu Město Tišnov/ Dokumenty města/ Ostatní/ Dokumenty odborů a pracovišť /Odbor územního 
plánování.
Do opatření obecné povahy – územního plánu Skryje může každý nahlédnout  po celou dobu vyvěšení 
této veřejné vyhlášky (nejlépe  však  v úřední dny) na Obecním úřadě ve Skryjích a na MěÚ Tišnov,   
odboru  územního plánování.

                                                                              Ing. Alena Doležalová
                    otisk razítka                                                               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 a sejmutí :




