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územního plánování příslušný podle § 6 odst. I zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebnim řádu ( tavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě
rozhodnutí zastupitelstva obce zpracoval v souladu § 47 odst. 1 stavebního zákona a ve spolupráci
s určeným zastupitelem návrh

ZADÁNÍ ZMĚ Y Č.l ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRSTĚNICE

a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání.

ávrh zadání Změny Č. I územního plánu obce Tr těnice je připraven k nahlédnutí

od 11.3.2010 do 10.4.2010

1. na Městském úřadě Litomyšl, Bří Šťa tných 1000, na odboru výstavby a územního plánování
(kancelář Č. 44) v úředni dny (pondělí a tředa: 8:00-11:30 hod a 12:30-17:00 hod.) a v ostatních
pracovnich dnech po předchozí dohodě,

2. na Obecním úřadě Tr těnice,

3. na adrese ftp.1itomy 1.cz: ho t: ftp.litomysl.cz
user: navrh jip jead
pas: ows943

(k prohlížení je vhodné použít např. FileZilla (ke stažení na www.lunecnice.czlsw/filezilla! ),
Unreal Commander (ke stažení na http://gigamania.zive.czl?fid=7935 ).

Poučení:

Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámeni o projednávání na úřední desce může každý uplatnit své
připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit
u pořizovatele vé požadavky na ob ah územního plánu vyplývající ze zvláštnich právních předpisů, a
požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, včetně jeho ob ahu a rozsahu
podle zvláštního právního předpi u; ve tejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele vé podněty i sousední
obce.

K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo
k připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování
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Příloha:
- Návrh zadání Změny č.l územního plánu obce Tr těnice

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: . Sejmuto dne: .

Písemno t byla dne zveřejněna na adrese www.litomy l.cz, www.trstenice.cz

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení! ejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Obdrží:
sousední obce (doručenka)
Obec Čistá, IDDS: wx2a4j7
Obec Dolní Újezd, lDDS: j4abqyf
Obec Sebranice, IDDS: ge7a5dw
Obec Chmelfk, IDDS: 5yda4q9
Obec Karle, IDDS: q3wb7y9
Město Litomyšl, Břf Šťa tných č.p. 1000,57020 Litomyšl-město

dotčené orgány (doručenka)
Kraj ký úřad Pardubického kraje, IČ 70892822, odbor životního prostředí a zemědělství, lDDS:
z28bwu9
Mě t ký úřad Litomyšl, IČ 00276944. odbor životního prostředí, J.E. Purkyně č.p. 918,57020 Litomyšl
Obecní úřad Tr těnice, IDDS: h8tbn5g
Kraj ká hygienická stanice Pardubického kraje, IČ 71009264, územní pracoviště Svitavy, lDDS: 23wai86
Ministerstvo zdravotnictví České republiky, IDDS: pv8aaxd
Kraj ká veterinární práva pro Pardubický kraj, IČ 65392264, lnspektorát Svitavy, IDDS: wxcain9
Krajský úřad Pardubického kraje, IČ 70892822, odbor kultury a památkové péče, lDDS: z28bwu9
Mě tský úřad Litomyšl, oddělení státní památkové péče, J .E. Purkyně č.p. 918, 57020 Litomyšl
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a sil. ho p., lDDS: z28bwu9
Městský úřad Litomyšl IČ 00276944, odbor dopravy, J.E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl
Vojenská ubytovací a taveb ní správa, IDDS: hjyaavk
Mini ter tvo dopravy České republiky, IDDS: n75aau3
Státní energetická in pekce, IČ 61387584, územní inspektorát pro Pardubický kraj, lDDS: hq2aev4
Státní úřad pro jadernou bezpečno t, regionální centrum, IDDS: me7aazb
Ministerstvo obrany České republiky, IDDS: hjyaavk
Ha ičský záchranný sbor Pardubického kraje, IČ 70885869, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
Ministerstvo vnitra ČR, IDDS: 6bnaawp
Pozemkový fond ČR, IČ 45797072, územní pracoviště Svitavy, IDDS: mrbaiz9
Úřad pro civilní letectví ČR, lDDS: v8gaaz5
Krajský úřad Pardubického kraje, IČ 70892822, odbor strategického rozvoje kraje a evrop kých fondů,
odd. územního plánování IDDS: z28bwu9
Kraj ký úřad Pardubického kraje, IČ 70892822, odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů,
odd. územniho plánování, IDDS: z28bwu9

navrhovatelé (doručenka)
Obec Trstěnice, IDDS: h8tbn5g

k vyvěšení na úřední desce
Obec Trstěnice, IDDS: h8tbn5g


