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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí příslušný dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pořizování územně 
plánovací dokumentace v souladu s ustanovením § 52 a § 55b stavebního zákona oznamuje zahájení 
řízení o změně č. 1 územního plánu Orlické Podhůří. 

 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU  
ORLICKÉ PODHŮŘÍ SE BUDE KONAT DNE 

05. 10. 2020 od 15,00 hod. 
NA OBECNÍM ÚŘADU V ORLICKÉM PODHŮŘÍ. 

(Dobrá Voda č.p. 4, zasedací místnost) 
 

Zveme veřejnost k účasti na veřejném projednání. Změna č. 1 územního plánu je projednávána 
zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona. 
 

Návrh změny č. 1 územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí na stavebním úřadu 
Městského úřadu Ústí nad Orlicí a na Obecním úřadu v Orlickém Podhůří 
 

od 27. 08. 2020 do 12. 10. 2020. 
 

Návrh změny č. 1 územního plánu je dále po tuto dobu vystaven na internetové adrese:  

http://web.muuo.cz/documents/navrh-zmena-podhuri/ 
 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání může každý uplatnit své připomínky. 
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést 
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené 
námitkou (povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti).  
Připomínky a námitky se uplatňují písemně, a to u stavebního úřadu MěÚ Ústí nad Orlicí. K později 
uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 
 
Petr Marčík v.r. 
vedoucí stavebního úřadu 
 

Lukáš Franz                    
oprávněná úřední osoba 
 

Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, což tímto 
potvrzujeme. 
 

Vyvěšeno dne:……………………………….      Sejmuto dne:………………………… 

Razítko, podpis:…………………………….. 


