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Veřejná vyhláška
DORUČENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU LHOTA U OLEŠNICE
Městský úřad Boskovice - odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územního
plánu Velenov, zajistil ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracování návrhu územního plánu
Lhota u Olešnice.
V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tímto pořizovatel doručuje
návrh územního plánu Lhota u Olešnice.
Návrh ÚP Lhota u Olešnice je k nahlédnutí na Městském úřadě Boskovice – odboru výstavby a
územního plánování, zejména v úřední dny (pondělí a středa 800–1700 hodin), v jiné pracovní dny dle
domluvy na tel. čísle 516 488 715 a na Obecním úřadu Lhota u Olešnice.
V souladu s ustanovením § 172 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, je návrh ÚP Lhota u
Olešnice včetně odůvodnění k nahlédnutí rovněž na elektronické úřední desce MěÚ Boskovice www.boskovice.cz (úřad a instituce - Územní plánování – Územní plány a územní studie,
Rozpracované) a na elektronické úřední desce obecního úřadu Lhota u Olešnice www.lhotauolesnice.cz.
Ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne doručení této vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele
písemné připomínky (doručením se rozumí patnáctý den po dni vyvěšení). K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.
Ing. Tomáš Měkota v.r.
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení bude vyvěšeno na fyzické i elektronické úřední desce po dobu minimálně 15 dnů.
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