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Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl (dále jen "pořizovatel"), jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 od t. I zákona Č. 18312006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ( tavební zákon), ve znění pozděj ích předpi ů (dále jen " tavební zákon"), pořídil
v souladu § 50 od t. 1 tavebního zákona návrh

změny č. 1 územního plánu Litomyšl

a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi. Pořizovatel oznamuje
zahájení řízení o územním plánu podle § 52 od t. I stavebního zákona v ouladu s § 172 zákona č.
500/2004 Sb., právní řád, ve znění pozdějších předpi II a oznamuje, že veřejné projednání se bude konat

dne 26.11.2012 ve 13:00 hodin

se schůzkou pozvaných ve velké za edací místnosti v podkroví Městského úřadu Litomyšl, Bří Šťastných
1000. Pořizovatel

vyzývá

dotčené vlastníky, veřejnost, dotčené orgány, sousední obce a obec pro kterou je územní plán pořizován
k účasti na veřejném projednání. Návrh změny Č. 1 územního plánu Litomyšl je připraven k veřejnému
nahlédnutí

od 8.10.2012 do 26.11.2012

1. na Měst kém úřadě Litomyšl, J .E.Purkyně 918, na odboru výstavby a územního plánování (kancelář
Č. 43) v úřední dny (pondělí a tředa 8:00-11 :30 hod a 12:30-17:00 hod.) a v ostatní dny po
předchozí dohodě,

2. na adre e:

hup://www.litomysl.c:.LI.!lan!l=L·L&co=uLcmni planovani&akcc=urp orp obcc&id= I26503C)()60932

".

Poučení:

Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem územního plánu a zá tupce veřejno ti. Zá tupce veřejno ti musí poř~vateli předložit své
zmocnění s náležitostmi podle § 23 odst. 3 tavebního zákona.

Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle
předchozího odstavce námitky, ve kterých mu í uvést odůvodněni, údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného
projednání své tanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům,
připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Při veřejném projednání e tanovi ka, námitky a připomínky uplatňují pí emně a musí být opatřeny
identifikačními údaji a podpi em o oby, která je uplatňuje.

Podané připomínky a námitky musí obsahovat (§ 22 odst. 3 stavebního zákona a § 37 odst. 2 správního
řádu): identifikační údaje a podpi o oby, která je podává, tj. v případě fyzické o oby její jméno, příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování; v podání fyzické osoby
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souvi ející S její podnikatel kou činností uvede jméno a příjmení, popř. dodatek odlišující osobu
podnikatele a druh podnikání, identifikační číslo a adre u zap anou v obchodním rejstříku nebo jiné
zákonem upravené evidenci jako mí to podnikání, popř. jinou adre u pro doručování; v případě právnické
osoby její název nebo obchodní firmu, identifikační čí 10 adre u ídla (popř. jinou adre u pro
doručování) a o obu oprávněnou jednat jménem právnické o oby.

Ke stanov i kům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zá ad
územního rozvoje e nepřihlíží.

Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 4S dnů.

Vyvěšeno dne: . Sejmuto dne: .

Pí emno t byla dne zveřejněna na adre e:
htLp://www.litomysl.uJ'.lid Sll- 1311054446716

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvě ení/sejmutí z úřední desky a zverejneru způsobem
umožňujícím dálkový přístup (po ejmutí pí emno ti pro íme o zaslání písemno ti zpět).

Obdrží:
navrhovatelé (doručenka)
Mě to Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000,57020 Litomyšl-mě to

•--
ou ední obce (doručenka)

Obec Benátky, lDOS: s4ta4fg
Obec O ík, lDOS: q28bm3d
Obec Trstěnice, lDOS: h8tbn5g
Obec Čistá, lDOS: wx2a4j7
Obec Oolní Újezd, lDOS: j4abqyf
Obec Strakov, IDOS: v4kbxhj
Obec Němčice, lDOS: ncpa5sh
Obec Sloupnice, lDOS: hcvbbgv
Obec Tržek, IDOS: p24a3m3
Obec Morašice, IDOS: ecwa44x
Obec Sedliště, IDOS: na2ayzz
Město Če ká Třebová, lDOS: bhqbzrn

dotčené orgány (doručenka)
Ha ičský záchranný bor Pardubického kraje, lDOS: 48taa69
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, IČ 71009264, územní pracoviště Svitavy, lDOS: 23wai86
Kraj ká veterinární správa Státní veterinární právy pro Pardubický kraj IČ 00018562, In pektorát
Svitavy, IDOS: qxc8ch2
Kraj ký úřad Pardubického kraje, IČ 70892822, odbor dopravy, ilničního hospodářství a inve tic, lDOS:


