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] 9ou|aay s'ustanovením $ 52 zťkona č.183/2006 st', o ,izemnihffióídii?;u;.lni-
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řádu (stavební zákon) v platrrém znění Městský uřad Hlinsko, stavební úřad - úsek uzemníhoplrlnovrá:u a GIS jako pořizovatel oznamuje

". ^9:^"-"":: u'zeqnfto plrírru roáodlo Zastupitelstvo obce Tisovec na svém zasediíní dnezo.z.zw l . NaWh Uť lisovec \,}pÍacoval v říjnu 2008 ing. arch. Pavel Tománek z A.PRoJEKT Pardubice na zák|adě zadérr'i, k1eré byío schváleno na zasedžni zastupitelstva obeeTisovec dne 5.9.2008.
H1avaími cili Úr je stanovení rozvojových ploch předevŠim pro býovou výstavbu v obci aposouzení návazné občanské a technické lybavenosti. Návrh ÚP uýt up,avén p'ol"l-*.".

v srpnu 2009 a posouzen kajským uřadem.

' Yeřejné -projednání upraveného a posouzeného návrhu rízemního plánu Tisovec sebude konať dne:

Místo konání: obecní úřad Tisovec
Návrh ÚP Tisovec je lystaven k veřejnému nahlédnutí na:

obecní uřď Tisovec
MěÚ Hinsko, stavební uřad' budova Adámko va 55;+,2, pato
intemetové adrese www.h1insko.cz, odkaz něstský úřad' územnl plánovríní, projednávané
dokumenty ÚP

TermÍn lystavení návrhu: od10.9.2009 do 72,70.2009

, Z:"y" obec Tisovec, nr9 i.ae1ou je územní pliín pořizován, dotčené orgiíny a sousedníobce k účasti na veřejném projednrání'

.- Nejpozději při veřejném projednání muže každý uplatrrit své připomínky. Nejpozději přiveřejném plojednríní mohou vlasíríci pozemků a staveb dotčených návrhem veře1ně
1:Tě,:f1,:]"u"b1 

u,ei"j1inrospěšných opatřerrí azastavitelnýchpro"r' u 
"a.tup"".vere;nostipooai - nam'tKy' ve kteýh musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemov1tostídokladující dotč ená práva a vymezit ivemí dotčené niímitkou.

. Dotčené orgiíny uplatní na závět veřejného projednrínr své stanovisko k připomínkrím anámitkrim. -Kpozději uplatněným stanoviskum, připomínkrím a n.ímittrim se nepritrtizi.
obecní uřad Tisovec se 'žádá o zveřejnělrí^ této veiejné lyhlášky způsobern v místeobvyklým (vyvěšení na uřední desce, ozniím.ení místrrím ,oď,lu,.-' ''áa"'ii- 

"" 
'pravodajiapod.) tak, aby byla dodržena stanovená lhůt a, viz. $ 52 stavebního zákona.
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