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VBREJNA VYHLASKA
vrfv

doručující
Územní plán Litultovice_ změnu č. 1 a IJzemníplán Lĺtultovice- úplnéznění.
Zastupitelstvo městyse Litultovice vsouladu sust. $
znění pozdějšíchpředpisů (dále jen,,správní řád")

l73 zźkona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

oznamuje,
Že na svém zasedání dne 22. 3, 202I usnesením č,. 9ll3,

jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení $ 6 odst. 5. písm. c) ztů<ona č. 183/2006 Sb., o
územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zttkoĺ"), za polžitíust. $ 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustan. $ 54 odst.2
',stavební
stavebního zákona, $$ l71 ažI74 spľávního řádu aust. $ 13 apřílohyč.7vyhlášky č:.50012006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobem evidence územně
plánovací činnosti

o foľmou opatření obecné povahy
ÚznľĺľÍPLÁN LITULTovICE_ znĺĚľuč. l.
vydal

Vsouladusust.$55cstavebníhozźů<onaa$173odst.1.správníhořádunabýváűzęmníplĺĺnvydaný
foľmou opatření obecné povahy účinnostipatnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Tato
veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce úřadu městyse Litultovice.

Po dobu vyvěšení této vyhlášky je Územní plan Litultovice- změnač.1 a jeho odůvodněni aLJzemni
plĺĺnLitultovice _ úplnéznění s ohledem na velký rozsah dokumentace k, nahlédnutí u městyse
Litultovice, kteľý tento územníplan vydal formou opatření obecné povahy. Do územníhoplanu je
tultovice.cz.
dále moŽno nahlédnout na internetových stľánkách na adľese :

Územni plán Litultovicę- úplnéznění budou po nabytí účinnostiopatřeny ztznamem o účinnostia
dle ust. $ 165 odst. 1 stavebního zákona, budou uloženy:
- u městyse Litultovice
- na Magistľátu města opar.y - odboru výstavby a územního plánování, oddělení územního plánovaní
- na stavebním úřadě městyse Litultovice
- na Kľajském uřadu Moľavskoslezského kľaje _ odboru územního planovaní a stavebního řádu.

Pořizovatel zajistí zveřejnění (způsobem umoŽňující dálkovy přístup) úplnéhozněni uzemně
plánovací dokumentace po vydĺáníjejí změny a údajůo místech, kde je možnédo této územně
plánovací dokumentace a její dokladové dokumentace nahlíŽet.
Pľoti Územnímu plánu Litultovice - změĺéč.1 vydanému foľmou opatření obecné povahy nelze podle
ustanovení $ 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Tomáš Leifert
místostarosta městyse

an
starosta městyse

Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena 15 dní na uřední desce uřadu
způsobem umožňuj ícídálkový přísfup.

Vyvěšeno dne

měĘse Litultovice

a

zveĘněna

łl. tr fuł/

Sejmuto dne:

Vyvěšenía sejmutí zveřejnění umožňujícídálkoý přístup provedl:
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