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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Městský úřad Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče, oznamuje 
v souladu s ustanovením § 5 odst. 6, § 55 a za použití § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění   

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ  

ÚZEMNÍHO PLÁNU RUŠINOV. 

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Rušinov v uplynulém období je vystaven 
k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě v Chotěboři, odd. územního plánování, GIS  
a památkové péče, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř a na Obecním úřadě ve Rušinov,  
Rušinov 47, 583 01 Chotěboř. 

Tento návrh zprávy je dále v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. (správní 
řád) k nahlédnutí v termínu  

od 23.6. 2022 do 8.8. 2022 

na následující internetové adrese: 

https://www.chotebor.cz/rusinov/ds-1066/archiv=0&p1=11661 

Do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné 
připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy mohou dotčené orgány a krajský úřad jako 
nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah 
územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě 
uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit 
podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody 
pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.  
 
Ing. Miloslav Pertl 

referent oddělení ÚP, GIS a památkové péče   
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