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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Městský úřad Svitavy, odbor výstavby, příslušný dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (stavební zákon) k pořizování 

územně plánovací dokumentace (dále pořizovatel) v souladu s ustanovením §52 a 55b stavebního 

zákona oznamuje zahájení řízení o změně územního plánu. 

 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

VÍTĚJEVES 

SE BUDE KONAT DNE 

 

22. září ve 14:30 hod  
v zasedací místnosti OÚ Vítějeves 

 

Zveme veřejnost k účasti na veřejném projednání. Změna územního plánu je projednávána 

zkráceným postupem dle §55 a a 55b stavebního zákona. 

 

Návrh je vystaven k nahlédnutí na odboru výstavby MÚ Svitavy a na Obecním úřadu Vítějeves, a 

dále na internetových stránkách města Svitavy, na adrese http://www.svitavy.cz/obcan-a-

urad/informace/uzemni-plan od 30. 7. 25021 do 29. 9. 2021. 

 

Nejpozději do 7 dnů od konání veřejného jednání může každý uplatnit své připomínky.  

 

Nejpozději do 7 dnů od 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.  

 

Námitky a připomínky se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Svitavy, odbor 

výstavby.  
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K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží. 

 

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad 

územního rozvoje, se nepřihlíží. 

 

 

 

 

     otisk úředního razítka 

 

 

 

          Dagmar Korcová 

              úředník odboru výstavby 

 

 

 

 

Doručí se k vyvěšení na úřední desce:  

 

1. Městský úřad Svitavy - odbor vnitřní správy, T.G. Masaryka  5/35, 568 02 Svitavy 2 

Datová schránka 

2. OBEC VÍTĚJEVES, Vítějeves Č.65, 569 06 Vítějeves, DS: OVM, 9p7a5m3   

 

 

Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup 

po dobu nejméně od 2. 8. 2021 do 29. 9. 2021, což tímto potvrzujeme. 

 

Razítko orgánu, potvrzujícího vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky. 

 

 

Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne: 

 

 


		2021-07-29T12:57:08+0200




