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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ZVEŘEJNĚNÍ

NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování 
příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona

návrh územního plánu Chmelík.

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona doručuje tento návrh veřejnou vyhláškou. Každý
může

do 30 dnů ode dne doručení

(pozn.: patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě písemnost zveřejněna též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup)

uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Po tuto dobu pořizovatel umožní nahlížet do návrhu územního plánu Chmelík:

1. na Městském úřadě Litomyšl, J.E.Purkyně 918, na odboru výstavby a územního plánování (kancelář č. 43),
2. na Obecním úřadě Chmelík,
3. na adrese

https://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=uzemni_planovani&akce=urp_orp_obec&id=1264429493844

Podané připomínky musí obsahovat dle § 37 odst. 2 správního řádu identifikační údaje a podpis osoby, která je podává, tj. v 
případě fyzické osoby její jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování; v 
podání fyzické osoby související s její podnikatelskou činností uvede jméno a příjmení, popř. dodatek odlišující osobu 
podnikatele a druh podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci 
jako místo podnikání, popř. jinou adresu pro doručování; v případě právnické osoby její název nebo obchodní firmu, identifikační 
číslo, adresu sídla (popř. jinou adresu pro doručování) a osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby.

Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby a 
územního pláno

Č.j. MěÚ Litomyšl 104307/2019

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 45 dnů.

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

Písemnost byla dne .................................................zveřejněna na adrese:
http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054446716 
http://www.obecchmelik.cz/4-uredni-deska/

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (po 
sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

Obdrží:
Obec Chmelík, IDDS: 5yda4q9

sídlo: Chmelík č.p. 76, 570 01 Litomyšl
Městský úřad Litomyšl, oddělení majetkoprávní, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl-Město
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