*mupcx00aewpj*
MUPCX00AEWPJ

Městský úřad Přelouč
odbor stavební
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Spis.zn.:
Č.j.:
Spis.,skart.znak
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

ST/6386/2017/Zá
MUPC 9739/2018
326, ,
Ing. Kamila Zárubová
466 094 153
kamila.zarubova@mestoprelouc.cz

Datum:

24.5.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 52 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 172
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITOŠICE.
Veřejné projednání upraveného návrhu Změny č.1 Územního plánu Litošice se bude konat
v pondělí 9.7.2018 v 16:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Litošice.
Dokumentace upraveného návrhu Změny č.1 Územního plánu Litošice včetně odůvodnění je vystavena
k veřejnému nahlédnutí v pracovních dnech na Odboru stavebním MěÚ Přelouč a na Obecním úřadu
Litošice. Upravený návrh je rovněž vystaven na www.mestoprelouc.cz.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky, vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat
námitky proti návrhu územního plánu. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. V námitkách musí
uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. Námitky a připomínky mohou být uplatněny pouze k částem řešení, které byly měněny.
Do 7 dnů ode dne veřejného jednání uplatní dotčené orgány své stanovisko k částem řešení, které byly
změněny, k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
K vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Přelouč, Odbor vnitřních věcí, zde
Obec Litošice, IDDS: s5pazn7

