
 Str.1/2  
  

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE 
Odbor územního rozvoje -  
Úřad územního plánování 

 

 

Městský úřad Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

podatelna@litomerice.cz 
ID datové schránky: tpebfnu 
www.litomerice.cz 

T: 416 916 111 
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958 
Č. účtu: 19-1524471/0100 

 

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: MULTM/0044641/22/ROZ/MKo 
Sp. zn.:  
  
Vyřizuje: Ing. Miroslav Kopecký 
Telefon: +420 416 916 162 
E-mail: miroslav.kopecky@litomerice.cz 
 
Litoměřice 10. 06. 2022 

 
Veřejná vyhláška 

Oznámení o konání veřejného projednání 
o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Chotiněves 

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 Změnu č. 1 Územního plánu Chotiněves. 

Ve smyslu ustanovení § 55b stavebního zákona Vám oznamujeme, že byl zkráceným 
postupem zpracován návrh Změny č. 1 Územního plánu Chotiněves. 

Veřejné projednání se koná 

dne 13. 7. 2022 (středa) v 18:00 hodin 
v prostorech budovy Obecního úřadu Chotiněves. 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Chotiněves s odůvodněním bude vystaven v období  
od pondělí 13. 6. 2022 do středy 20. 7. 2022 (včetně), a to na: 
- internetových stránkách Města Litoměřice http://www.litomerice.cz/uzemni-plany 
- na Obecním úřadě Chotiněves v jeho úředních hodinách 
- MěÚ Litoměřice – Pekařská 2, II. patro – úřad územního plánování v platných úředních 
hodinách. 

Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tedy do středy 20. 
7. 2022 (včetně), může každý uplatnit své písemné připomínky.  

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska 
k částem řešení, které byly od posledního veřejného projednání změněny. 
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Ve stejné lhůtě může vlastník pozemku dotčeného návrhem, oprávněný investor a 
zástupce veřejnosti podat proti návrhu změny územního plánu námitku, ve které musí 
uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit 
území dotčené námitkou. 

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží! 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Kopecký 
referent úřadu územního plánování 
 

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:        13. 6. 2022                    Sejmuto dne: ……………………………… 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:          13. 6. 2022 

 

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