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ROZDĚLOVNÍK

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh Změny č. 2 územního plánu Kostelecké Horky
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), pořizuje na základě žádosti Obce Kostelecké
Horky Změnu č. 2 územního plánu Kostelecké Horky.
V souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona doručujeme touto veřejnou vyhláškou návrh Změny č. 2
územního plánu Kostelecké Horky. Návrh změny č. 2 územního plánu řeší katastrální území
Kostelecké Horky.
Návrh změny č. 2 územního plánu Kostelecké Horky je vystaven k veřejnému nahlédnutí
v termínu od 08.08.2018 do 24.09.2018:
v budově Obecního úřadu Kostelecké Horky, čp. 58, 517 41 Kostelec nad Orlicí
na Městském úřadu Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí (kancelář č. B104)
na stránkách Městského úřadu Kostelec n. Orl. www.kostelecno.cz, záložka Městský úřad –
Územní plány – Kostelecké Horky (https://www.kostelecno.cz/kostelecke-horky/d-3093/p1=4699).
Podle § 50 odst. 3 stavebního zákona může každý do 30-ti dnů ode dne doručení této veřejné
vyhlášky (tj. do 24.09.2018) uplatnit u pořizovatele, Městského úřadu Kostelec n. Orl.,
stavebního úřadu – životní prostředí, písemné připomínky. (Veřejná vyhláška je doručena
patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřední desce Města Kostelec nad Orlicí.) K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.

otisk razítka

Ing. Radomíra Padriánová
referent územního plánování

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

Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

E: epodatelna@muko.cz
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Zveřejněno na úřední desce
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

……………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

……………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí způsobem umožňujícím dálkový přístup
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