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Odbor výstavby a územního plánování Mě t kého úřadu Litomyšl (dále jen "pořizovatel"), jako úřad
územního plánování příslušný podle. 6 od t. I zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
taveb ním řádu ( tavební zákon), ve znění pozdějších předpi ů (dále jen "stavební zákon"), na základě

rozhodnutí za tupitel tva obce zpracoval v ouladu 47 od t. 1 stavebního zákona a ve polupráci
s určeným zastupitelem návrh

ZADÁ Í ZMĚ Y Č. 1 ÚZEM ÍHO PLÁ U LITOMYŠL
a v ouladu § 47 od l. 2 . tavebního zákona oznamuje jeho projednávání.

ávrh zadání Změny Č. 1 územního plánu Litomyšl je připraven k nahlédnutí

od 15.3.2012 do 16.4.2012

1. na Mě t kém úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, na odboru vý tavby a územního plánování
(kancelář Č. 43) v úřední dny (pondělí a tředu 8:00-11 :30 hod a ] 2:30-17:00 hod.) a v ostatní dny po
předchozí dohodě,

2. na adre e

http://www.litomyl.czl?lang=cz&id tr=131105446181O&co=uzemni planovani&akce=urp orp o
bec&id= 1265039060932

Pořizovatel vyzývá dotčené orgány k vydání stanovisek v úplném rozsahu jejich věcné a místní
příslušnosti.

Věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody (Krajský úřad Pardubického kraje, odbor
životního prostředí) pořizovatel dále žádá ve smyslu § 47 odst. 3 tavebního zákona a § 45h a § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, aby jeho tanovisko výslovně obsahovalo sdělení, zda
(ne)uplatňuje požadavek na posuzování výše uvedené koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí
a zda výše uvedená koncepce (ne)může mít samo tatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo
záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti.

Poučení:

Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání na úřední de ce může každý uplatnit své
připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit
u pořizovatele své požadavky na ob ah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů, a
požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, včetně jeho ob ahu a roz ahu
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podle zvláštního právního předpi u; ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své 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

Příloha:
- ávrh zadání Změny č.1 územního plánu Litomyšl

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 30 dnů.

Vyvěšeno dne: . Sejmuto dne: .

Pí emnost byla dne zveřejněna na adre e:
http://www.litomysl.czl.?id str=1311054446716

Razítko a podpi osoby, která potvrzuje vyvěšení/ ejmutí z úřední de ky a zverejneru způ obem
umožňujícím dálkový pří tup (po ejmutí pí emno ti prosíme o za lání písemnosti zpět).

Obdrží:
navrhovatelé (doručenka)
Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 57020 Litomyšl-město

sou ední obce (doručenka)
Obec Benátky, IDDS: s4ta4fg
Obec O ík, IDDS: q28bm3d
Obec Tr těnice, IDDS: h8tbn5g
Obec Čistá, IDDS: wx2a4j7
Obec Dolní Újezd, IDDS: j4abqyf
Obec Strakov IDDS: v4kbxhj
Obec Němčice, IDDS: ncpa5sh
Obec Sloupnice, IDDS: hcvbbgv
Obec Tržek, IDDS: p24a3m3
Obec Morašice, IDDS: ecwa44x
Obec Sedliště, IDDS: na2ayzz
Mě to Česká Třebová, IDDS: bhqbzrn

dotčené orgány (doručenka)
Hasič ký záchranný bor Pardubického kraje, IDOS: 48taa69
Krajská hygienická tanice Pardubického kraje. IČ 71009264, územní pracoviště Svitavy, mDS: 23wai86
Kraj ká veterinární práva Státní veterinární 'právy pro Pardubický kraj, IČ 00018562, lnspektorát
Svitavy, mDS: qxc8ch2
Krajský úřad Pardubického kraje, IČ 70892822 odbor dopravy, ilničního ho podář tví a investic, IDDS:
z28bwu9
Krajský úřad Pardubického kraje, IČ 70892822, odbor školství, kultury a tělovýchovy, oddělení kultury a


