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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ  

 

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 § 53 odst. 2 stavebního zákona upravený návrh 

územního plánu Čistá. 

Protože na základě veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu, pořizovatel 
v souladu s § 53 odst. 2 a § 52 odst. 1 stavebního zákona doručuje upravený a posouzený návrh územního 
plánu Čistá a oznamuje, že opakované veřejné projednání za účasti dotčených orgánů se bude konat 

dne 6.3.2019 v 16:00 hodin  

se schůzkou pozvaných Kulturní dům, Čistá 422.  

Dle § 53 odst. 2 stavebního zákona se upravený návrh územního plánu Čistá projedná v rozsahu úprav 
(provedených po veřejném projednání dne 25.6.2018), v tomto konkrétním případě se bude opakované 
veřejné projednání týkat: 

- zapracování námitky týkající se pozemku parc.č. 6664 v k.ú. Čistá u Litomyšle tak, aby 
podmínky pro využití území umožňovaly pro využití tohoto území provozovat agroturistiku 
s možností ubytování a rekreační jezdectví s ustájením a péčí o koně. Upravení hranic funkčních 
ploch tak, aby respektovala stávající stav využívání pozemků , 

- zapracování stanovisek dotčených orgánů (Krajská hygienická stanice Pardubického kraje a 
Krajský úřad Pardubického kraje) uplatněných v rámci veřejného projednání. 

 

Nejpozději 

do 7 dnů ode dne veřejného projednání 

mohou uplatnit dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska, vlastníci pozemků a 
staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, a každý své 
připomínky. 

 

Návrh územního plánu Čistá je připraven k veřejnému nahlédnutí  

od 28.1.2019 do 13.3.2019 

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

2. na Obecním úřadě Čistá, 
3. na adrese 

http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=uzemni_planovani&akce=urp_orp_obec&id=1263218836233 
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Poučení: 

Stanoviska, námitky a připomínky lze uplatnit pouze k těm úpravám, které byly provedeny po 

veřejném projednání dne 25.6.2018). 

Námitky k návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem 
řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Zástupce veřejnosti musí pořizovateli předložit své 
zmocnění s náležitostmi podle § 23 odst. 3 stavebního zákona. 

V námitkách se musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a 
vymezit území dotčené námitkou.  

Při veřejném projednání se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny 
identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. 

Podané připomínky a námitky musí obsahovat (§ 22 odst. 3 stavebního zákona a § 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.  

K námitkám, stanoviskům a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad 
územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.  

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  
 
 
 
 

  
Ing. Josef Filipi 
vedoucí odboru výstavby 
a územního plánování 

 
 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: .........................................   Sejmuto dne: ............................................ 
 
Písemnost byla dne ……………..…..…. zveřejněna na adrese:  

http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054446716 
http://www.cista.info/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 (doručenka) 
Obec Čistá, IDDS: wx2a4j7 
 sídlo: Čistá č.p. 376, 569 56  Čistá u Litomyšle 
  
sousední obce (doručenka) 
Obec Benátky, IDDS: s4ta4fg 
 sídlo: Benátky č.p. 19, 570 01  Litomyšl 
Obec Janov, IDDS: hwsa4sf 
 sídlo: Janov č.p. 216, 569 55  Janov u Litomyšle 

http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054446716
http://www.cista.info/uredni-deska
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Obec Mikuleč, IDDS: rk8a42w 
 sídlo: Mikuleč č.p. 34, 568 02  Svitavy 2 
Obec Javorník, IDDS: k3wa4tu 
 sídlo: Javorník č.p. 26, 568 02  Svitavy 2 
Obec Kukle, IDDS: 7cja4wv 
 sídlo: Kukle č.p. 20, 568 02  Svitavy 2 
Obec Trstěnice, IDDS: h8tbn5g 
 sídlo: Trstěnice č.p. 238, 569 57  Trstěnice u Litomyšle 
Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01  Litomyšl-Město 
  
dotčené orgány (doručenka) 
Městský úřad Svitavy, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: 6jrbphg  
 sídlo: T. G. Masaryka č.p. 5/35, Předměstí, 568 02  Svitavy 2  
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 
 sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Ministerstvo průmys lu a obchodu, IDDS: bxtaaw4 
 sídlo: Na Františku č.p. 1039/32, 110 00  Praha 1-Staré Město 
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 
 sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, Vršovice, 100 00  Praha 10 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9 
 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2 
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J.E. Purkyně č.p. 918, 570 20  Litomyšl 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, 
IDDS: 23wai86 
 sídlo: U Divadla č.p. 828, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství, kultury a tělovýchovy, oddělení kultury a památkové 
péče, IDDS: z28bwu9 
 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2 
Městský úřad Litomyšl, oddělení státní památkové péče, J.E. Purkyně č.p. 918, 570 20  Litomyšl 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9  
 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2 
Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01  
Litomyšl-Město 
Ministerstvo obrany České republiky, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité 
infrastruktury, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02  Pardubice 2 
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj, IDDS: hq2aev4  
 sídlo: Wonkova č.p. 1143, 500 02  Hradec Králové 2 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb 
 sídlo: Senovážné náměstí č.p. 1585/9, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69  
 sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
 sídlo: Boženy Němcové č.p. 231/11a, , 530 02  Pardubice 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, IDDS: gf9adwf 
 sídlo: Wonkova č.p. 1142, 500 02  Hradec Králové 2 
Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd 
 sídlo: Palackého náměstí č.p. 375/4, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj, Inspektorát Svitavy, IDDS: 
qxc8ch2 
 sídlo: Šmilovského č.p. 196, 570 01  Litomyšl 
Obecní úřad Čistá, IDDS: wx2a4j7 
 sídlo: Čistá č.p. 376, 569 56  Čistá u Litomyšle 
GasNet, s.r.o., odbor správy nemovitého majetku, IDDS: rdxzhzt  
 sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 
Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení územního plánování, IDDS: z28bwu9  
 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, 532 11  Pardubice 



Č.j. MěÚ Litomyšl 006788/2019 str. 4 

 
  
zhotovitel (doručenka) 
SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové, Třída ČSA č.p. 219, 500 03  Hradec Králové 3 
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