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Oznámení o zahájení projednání
návrhu Zprávy o uplatňování Uzemního plánu Troskovice

Veřejná vyhláška
Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, jako úřad územního plánování (dále jen
pořizovatel) ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, vplatném znění (dále jen stavební zákon), na základě
ustanovení § 55 odst. 1 a přiměřeně za použití § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona a § 15
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a zpúsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, zpracoval
návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Troskovice (dále jen návrh zprávy).
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Troskovice je:
-

-

v lístinné

podobě k nahlédnutí na Městském úřadu Turnov - odboru rozvoje města (l. patro
budovy radnice č. dv. 212, doporučuje se využít zejména úřední dny pondělí a středu
od 8:00 do 17:00 hodin, popřípadě dle domluvy), a na Obecním úřadu Troskovice
(doporučuje se využít úřední dny, popřípadě dle domluvy),
v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách města Turnov
http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpduzemni-planovaniobci/troskovice.htm| a obce Troskovice http://www.troskovice.sph.czJ.

Každý může do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou uplatnit
u pořizovatele tj. u Městského úřadu Turnov, odboru rozvoje města, Antonína Dvořáka
335, 511 01 Turnov k návrhu zprávy své písemné připomínky. Dnem doručení se rozumí
patnáctý den po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce. K později uplatněným
přlpomínkám se nepřihlíží.
MĚSTSKÝ ÚŘAD
Odbor rozvoje města
Antonína Dvořáka 335
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