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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

Vrtu CL - 1 Čistá

DOPLNĚNÍ TERMÍNU VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

K navrženému ochrannému pá mu vodního zdroje vrtu CL-l vodoprávní úřad Městského úřadu Litomyšl
volává veřejné projednání návrhu na den

9. ledna 2014 (čtvrtek) v 09:00 hodin

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti MěÚ Litomyšl, J.E.Purkyně 918, 5 n.p.

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u vodoprávního úřadu písemné připomínky, nebo na veřejném
projednání ú tní připomínky-

Vla tníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak vodoprávní úřad , i jiné o oby, jejichž
oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu obecné
povahy písemné odůvodněné námitky k vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Ing. Jiří Randák
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Litomyšl

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: . Sejmuto dne: .

Pí emno t byla dne zveřejněna na adrese www.litomys1.cz a také na způsobem
umožňujícím dálkový pří tup u obcí, které j ou tímto návrhem ochranného pá ma dotčeny.

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový
přístup.



Č.j. MěÚ Litomyšl 34245/2013/ tr. 2

PřIlohy:
přehledná mapa ochranného pá ma vodního zdroje

Obdrží:
na vrhovatelé (doručenky)
Sdružení Majitelů Skupinového Vodovodu Polič ko, IDDS: huj2buw
VHOS, a. ., roDS: r3pgv47

ostatní účastníci (doručenky)
Obec Čistá, roDS: wx2a4j7
Obec Chmelík, IDDS: 5yda4q9
Obec Trstěnice, roDS: h8tbn5g
Obec O ík, roDS: q28bm3d
Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl-Město
Obec Pomezí, roDS: yuda3mv
Mě to Polička, roDS: w87brph
Obec Dolní Újezd, IDDS: j4abqyf
Obec Horní Újezd, IDDS: wkxa9pk
Obec Němčice, roDS: ncpaS h
Obec Cerekvice nad Loučnou, roDS: vcubsrnr

dotčené orgány
Státní rostlinolékař ká práva,Obla tní in pektorát Havlíčkův Brod-pracoviště Svitavy, roDS: z4gaipn
Mě t ký úřad Litomyšl, odbor mí tního a ilničnfho ho podář tví, Bří Štastných č.p. 1000,57020 Litomyšl
Městský úřad Litomyšl, oddělení tavebního úřadu, Bří Št'astných č.p. 1000, 570 O 1 Litomyšl-Město
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životnfho pro tředí, roDS: w87brph

ostatní orgány /
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., roDS: s4xa5df
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Příloha Č. 5
Čistá - přehled použitých mapových listů státních map 1 : 5 000
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