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Městský úřad Dobruška
odbor rozvoje města
úřad územního plánování
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Čj.:
Spis.zn.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

PDMUD 15182/2017
MUD 1455/2017 OM/SS
Ing. Šárka Šanovcová
494 629 566
s.sanovcova@mestodobruska.cz

Datum:

16. 6. 2017
v,

MUDOP00AN210

, ~

VEREJNA VYHLASKA
Oznámení o projednávání

návrhu

zadání Územního plánu Králova Lhota
Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, úřad územního plánování na základě rozhodnutí
Zastupitelstva obce Králova Lhota pořizuje podle § 6 odst. 1) písmo c) zákona
183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Králova
Lhota. V souladu s § 47 odst. 2) stavebního zákona oznamuje úřad územního plánování projednávání
návrhu zadání Územního plánu Králova Lhota.
č.

Návrh zadání Územního plánu Králova Lhota bude vystaven k veřejnému
30-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení,
ij.od

21.6.2017

nahlédnutí

po dobu

do 21.7.2017:

- v kanceláři Obecního úřadu Králova Lhota,
- v kanceláři
107 ( úřad územního plánování) Městského úřadu Dobruška,
č.p.32,
- na internetových stránkách města Dobrušky.
č,

nám. F. L. Věka

Podle § 47 odst. 2) stavebního zákona může každý do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky tj. do
21. 7. 2017 včetně, uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Připomínky k návrhu podávejte písemně na podatelnu Městského úřadu Dobruška nebo na adresu:
Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, 518 01 Dobruška.
K připomínkám

uplatněným

po uvedené lhůtě se nepřihlíží. MĚSTSKÝ ÚAAD DOa:skUSKA
O bor rozvoje měst
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Ing. Naděžda Lz ařová
odbor rozvoje města
Sejmuto dne:

Vyvěšeno dne: 21. 6. 2017

.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
Razítko:

tel.: 494629580
fax.: 494 629 582

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
Razítko:

posta@mestodobruska.cz
www.mestodobruska.cz
datová schránka: mgjbetz

IČ: 00274879
DIČ: CZ00274879

