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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 O Z N Á M E N Í 

 projednání návrhu Územního plánu (ÚP) Vysočina 

V souladu s ustanovením § 50 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) v platném znění Městský úřad Hlinsko, stavební úřad - úsek územního 
plánování a GIS jako pořizovatel  

o z n a m u j e 

projednání návrhu Územního plánu (ÚP) Vysočina 
 
O pořízení Územního plánu Vysočina rozhodlo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 

27.4. 2011. 
Návrh ÚP Vysočina vypracovala v říjnu 2012 ing.arch. Jana Šejvlová, REGIO projektový 

ateliér s.r.o., Hradec Králové na základě zadání, které bylo schváleno na zasedání 
zastupitelstva obce Vysočina dne 19.12. 2011. Budou určena kritéria pro možný rozvoj obce a 
navržena urbanistická koncepce a funkční využití ploch v katastrálních územích obce. Územní 
plán obce se stane rozhodným nástrojem pro rozhodování v území a regulaci zájmů stavebníků 
především pro obecní úřad, stavební úřad, zastupitelstvo a další.  

Návrh ÚP Vysočina je vystaven k veřejnému nahlédnutí na:  
Obecní úřad Vysočina, Dřevíkov č.p.55 
MěÚ Hlinsko, stavební úřad, budova Adámkova 554, 2. patro 
internetové adrese http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/projednavane-
dokumenty-up 

Termín vystavení návrhu územního plánu:  od 18.1. 2013 do 4.3. 2013 

Do 30 dnů ode dne doručení oznámení (tj. do 4.3. 2013) může každý uplatnit u 
pořizovatele písemné připomínky.  K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 
 Obecní úřad Vysočina se žádá o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým 
(vyvěšení na úřední desce a elektronické úřední desce) tak, aby byla dodržena  stanovená 
lhůta, viz. § 50 odst. 3 stavebního zákona. 
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