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Městský úřad Litoměřice 
Odbor územního rozvoje – Úřad územního plánování 

Vaše značka:   

Ze dne:   

 

 

č. j.: MULTM/0022179/18/ROZ/MKo   

Sp. zn.: 0059877/15/ROZ/MKo   

    

Vyřizuje: Ing. Miroslav Kopecký   

Telefon: +420 416 916 162   

Fax: +420 416 916 211   

E-mail: miroslav.kopecky@litomerice.cz  

Litoměřice 27. 3. 2018 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Doručení návrhu územně plánovací dokumentace: 

návrh Územního plánu Oleško 

Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje jako příslušný úřad územního plánování, 

jako příslušný úřad ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje 

Územní plán Oleško. 

V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel oznámil místo a dobu 

konání společného jednání o návrhu Územního plánu Oleško jednotlivě dotčeným orgánům, 

krajskému úřadu, Obci Oleško a jeho sousedním obcím. 

Zpracovaný návrh Územního plánu Oleško doručuje pořizovatel v souladu s ustanovením 

§ 50 odst. 3 stavebního zákona touto veřejnou vyhláškou, přičemž samotný návrh územně 

plánovací dokumentace je od úterý 10. 4. 2018 do pátku 25. 5. 2018 (včetně) vystaven na 

internetových stránkách Města Litoměřice http://www.litomerice.cz/uzemni-plany. Dále je 

možné do dokumentace nahlédnout osobně na Obecním úřadě Oleško v jeho úředních 

hodinách a na adrese MěÚ Litoměřice - Pekařská 2, II. patro - úřad územního plánování – 

v úředních dnech od 8.00 do 17.00 hodin a mimo úřední dny od 8.00 do 14.00 hodin. 

Ve smyslu ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona může každý v termínu 30 dní ode dne 

doručení návrhu Územního plánu Oleško touto veřejnou vyhláškou, tj. do pátku 25. 5. 2018 

(včetně), uplatnit u pořizovatele – Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje, úřad 

územního plánování – písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.  

Prvním dnem vyvěšení této veřejné vyhlášky je úterý 10. 4. 2018. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Kopecký 

referent úřadu územního plánování 

http://www.litomerice.cz/uzemni-plany
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Tato veřejná vyhláška se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, což bude níže 

rovněž potvrzeno. Sejmutí vyhlášky bude možné nejdříve 15. den po dni jejího vyvěšení.  

 

 

Vyvěšeno dne:        10. 4. 2018                    Sejmuto dne: ……………………………… 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:          10. 4. 2018 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 

 

 

 

 

 


