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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o projednání 

návrhu 1. Zprávy o uplatňování Územního plánu Malá Skála

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, v platném znění (dále jen stavební zákon), zpracoval návrh 1. Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Malá Skála za uplynulé období. Součástí zprávy jsou pokyny pro zpracování návrhu změny 
územního plánu v rozsahu zadání změny. O případném pořízení změny rozhodne zastupitelstvo obce.

Návrh 1. Zprávy o uplatňování Územního plánu Malá Skála je:
- v listinné podobě k nahlédnutí na Městském úřadu Turnov - odboru rozvoje města (1. patro 

budovy radnice č. dv. 212, doporučuje se využít zejména úřední dny pondělí a středu od 8 do 17 
hodin, popřípadě dle domluvy), a na Obecním úřadu Malá Skála (doporučuje se využít úřední 
dny pondělí a středu od 8 do 17 hodin, popřípadě dle domluvy) 

- v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách města Turnov 
https://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/uzemni-planovani-obci/mala-
skala.html a internetových stránkách obce Malá Skála https://www.mala-skala.cz/

Každý může ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou uplatnit 
k předloženému návrhu zprávy své připomínky, a to písemně na adresu Městský úřad Turnov, 
Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IDDS: vehbxe9. Dnem doručení se 
rozumí patnáctý den po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.

K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. 

RNDr. Miroslav Varga
vedoucí odboru rozvoje města
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