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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O OPAKOVANÉM VEŘEJNÉM 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 ( tavební zákon), ve znění pozděj ích předpi ů (dále jen" tavební zákon"), pořídil
v ouladu § 50 odst. 1 stavebního zákona návrh

územního plánu Janov.

Protože na základě veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu, pořizovatel
v ouladu § 53 odst. 2 tavebního zákona oznamuje, že opakované veřejné projednání za úča ti
dotčených orgánů se bude konat

dne 10.12.2012 ve 13:00 hodin

se schůzkou pozvaných v za edací mí tno ti obecního úřadu Janov. Pořizovatel

vyzývá

dotčené vlastníky, veřejno t, dotčené orgány, sou ední obce a obec pro kterou je územní plán pořizován
k účasti na veřejném projednání. Návrh územniho plánu Janov je připraven k veřejnému nahlédnutí

od 5.11.2012 do 10.12.2012

1. na Mě tském úřadě Litomyšl, J.E.Purkyně 918, na odboru vý tavby a územního plánování (kancelář
č.43)

2. na Obecním úřadě Janov,

3. na adre e

htlp://www.litomysl.czJ?lam!=cL&cO=Ulcllllliplanovani&ah.cc=urp orp obec&id= 1')64433393X07

Poučení:

ámitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vla tníci pozemků a taveb dotčených
návrhem územního plánu a zá tupce veřejnosti. Zástupce veřejnosti mu í pořizovateli předložit své
zmocnění s náležitostmi podle § 23 odst. 3 stavebního zákona.

Nejpozději při opakovaném veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby
podle předchozího od tavce námitky, ve kterých mu í uvé t odůvodnění, údaje podle katastru nemovito tí
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní na závěr
opakovaného veřejného projednání své stanovi ko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Při opakovaném veřejném projednáni se stanovi ka, námitky a připominky uplatňují pí emně a mu í být
opatřeny identifikačními údaji a podpi em o oby, která je uplatňuje.

Podané připomínky a námitky mu í obsahovat C. 22 od t. 3 tavebního zákona a § 37 od L 2 správního
řádu): identifikační údaje a podpi o oby, která je podává, tj. v případě fyzické o oby její jméno, příjmení,
datum narození a mi to trvalého pobytu popřípadě jinou adre u pro doručování; v podání fyzické osoby
souvi ející s její podnikatel kou činno ti uvede jméno a příjmení, popř. dodatek odlišující osobu
podnikatele a druh podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné
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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
doručovánf) a osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby.

Ke tanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zá ad
územního rozvoje, se nepřihlíží.

Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 45 dnů.

Vyvěšeno dne: . Sejmuto dne: .

Písemnost byla dne zveřejněna na adrese:
hťtp://www.lilomy!-.l.cL.l?id str= J 31 J 0544467 J (Í

h1112;LLianov.iI1l!:!D,Í,s.cdedc!-.J..aJ

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zverejnern způsobem
umožňujícím dálkový pří tup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemno ti zpět).

Obdrží:

navrhovatel (doručenka)
Obec Janov, mos: hwsa4sf

sousední obce (doručenka)
Obec Strakov, mDS: v4kbxhj
Obec Benátky, mDS: s4ta4fg
Obec Čistá, mDS: wx2a4j7
Obec Sernanín, mDS: rbpbrat
Obec Opatov, mos: vgfa46j
Obec Mikuleč, mos: rk8a42w

dotčené orgány (doručenka)
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, mDS: 48taa69 "-
Krajská hygienická tanice Pardubického kraje, IČ 71009264, územní pracoviště Svitavy, mDS: 23wai86
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj, IČ 00018562, Inspektorát
Svitavy, mDS: qxc8ch2
Krajský úřad Pardubického kraje, IČ 70892822, odbor dopravy, ilničního hospodářství a investic, mDS:
z28bwu9
Krajský úřad Pardubického kraje, IČ 70892822, odbor životního prostředí a zemědělství, mDS: z28bwu9
Městský úřad Litomyšl, oddělení státní památkové péče, J.E. Purkyně č.p. 918, 57020 Litomyšl
Městský úřad Litomyšl, IČ 00276944, odbor životního prostředí, J.E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl
Ministerstvo dopravy České republiky, mDS: n75aau3
Mini ter tvo obrany České republiky IDOS: hjyaavk
Ministerstvo průmy lu a obchodu Če ké republiky, mDS: bxtaaw4
Ministerstvo životního prostředí České republiky, mDS: 9g aax4
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, mDS: gf9adwf


