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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení veřejného projednání
návrhu změny č. 1 územního plánu Tutleky
Městský úřad Kostelec n. Orl., stavební úřad – životní prostředí, jako úřad územního plánování
příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona a
§ 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),
doručujeme upravený a posouzený návrh změny č. 1 územního plánu Tutleky a zve na jeho veřejné
projednání.
Veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Tutleky
se bude konat dne 08.11.2017 v 16:00 h
v přísálí kulturního domu (čp. 10) v Tutlekách.
Vzhledem k velkému rozsahu, kdy není možno zveřejnit na úřední desce plné znění, je v souladu s §
172 odst. 2 správního řádu návrh změny č. 1 územního plánu Tutleky zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup
na stránkách Městského úřadu Kostelec n. Orl. www.kostelecno.cz, záložka Městský úřad –
Územní plány – Tutleky (http://www.kostelecno.cz/uzemni-plany/ds-1028/p1=4699).
Do tištěné podoby plného znění návrhu změny č. 1 územního plánu Tutleky
je možno nahlédnout
v budově Obecního úřadu Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí
na Městském úřadu Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí (kancelář č. B104)
v termínu od 06.10.2017 do 15.11.2017:
Námitky proti návrhu územního plánu mohou v souladu s § 52 odst. 2) stavebního zákona podat
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, dále vlastníci, správci nebo
provozovatelé veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury a zástupce veřejnosti, a to
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 15.11.2017. Námitky musí obsahovat
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území
dotčeného námitkou. Námitky musí být uplatněny písemně a musí být opatřeny identifikačními
údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Ve stejné lhůtě, tj, do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý v souladu s § 52 odst. 3)
stavebního zákona uplatnit své připomínky. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a
námitkám se nepřihlíží. Rovněž se nepřihlíží ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech,
o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

„otisk úředního razítka“

Ing. Radomíra Padriánová
referent územního plánování

Vyvěšeno dne: ...................................

Sejmuto dne: ....................................

Písemnost byla od …………..…………do…………..…....… zveřejněna na elektronické úřední desce,
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obdrží:
Obecní úřad Tutleky (k vyvěšení na úřední desce)
MÚ Kostelec n. Orl., odbor organizačně správní (k vyvěšení na úřední desce)
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