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Litoměřice 31. 10. 2022 

Veřejná vyhláška 
Oznámení o vystavení návrhu Zprávy o uplatňování 

Územního plánu Vrutice k veřejnému nahlédnutí 

Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje, jako příslušný úřad územního 
plánování (dále jen „pořizovatel“), podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, oznamuje, že v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 stavebního 
zákona zpracoval návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Vrutice v uplynulém 
období (dále jen „Návrh“), který obsahuje pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Vrutice. 

Návrh bude do čtvrtka 01.12.2022 (včetně) vystaven k veřejnému nahlédnutí na 
internetových stránkách Městského úřadu Litoměřice http://www.litomerice.cz/uzemni-
plany.  

Prvním dnem vyvěšení této veřejné vyhlášky je pondělí 31.10.2022. 

V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý do 15 dnů ode 
dne doručení Návrhu, tj. do čtvrtka 01.12.2022 (včetně), uplatnit u pořizovatele písemné 
připomínky. K připomínkám uplatněných po uvedené lhůtě se nepřihlíží! 

 

 

Bc. Přemysl Pech 
vedoucí úřadu územního plánování 

   
 

Město Litoměř ice 
Obec Vrutice 
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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: 31.10.2022                      Sejmuto dne: ……………………………… 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 31.10.2022 

 

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