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PRoJ!DNÁN,Í NÁI,RříU ÚzEMNiHo PL,INU

odbor qýstavby a úz€mního plánování Městského úřadu Litomyšl (dáe jen "pořizovate1"), jako úřad
územníhoplánování příslušný podle § 6 odst. 1 ?íJkona é. 18312006 Sb., o lizomním pliánoÝání a
stav€bním řádu (stavební ákon), ve znění pozdějšich předpisů (dáIe jen "stavební zákon"), pořídil
v §ouladu s § 50 odst. 1 stavebního ákona návrh
územníhoplánu sloupnice
a projednal ho s dotčenými orgány, kťajsk}hn ťrřadem a sousedními obcemi.

Poňzovatel v souladu s § 52 od§t. 1 §tavebního zákona doručuje upravený a posouz€ný návrh územního
plánu Sloupnice a ozrrámení o konání veřejného projednání veřejnou lyhláškou. Pořizovatel oznamuje, že
veřejné projednrilni se koná
dne 2,12,20l9 v
se schůzkou pozvaných na

lól00 hodin

obecním úřadě Sloupnice, Homí sloupnice 196, sloupnice,

Návrh územníhoplánu Sloupnice je připraven k veřejnému nahlédnutí
od 21.10.2019 do 2,12,2019

1.

na Městském úřadě Litomyši, J,E,Pu*},ně 918, na odboru výstavby a úzernníhoplánováni (kanceltť

2.
3.

na adrese

ě.43),
na obecním úřadě sloupnice,

Qq3ý35

Poučení:

Námit§ proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb

dotčených
náuhem řešení, oprávněný investor a ástupce veřejnosti, Námitky k prvkům náležejícimregulačnímu
plánu mohou uplatnit i osoby uvedené Ý § 85 odst. 1 a 2 stavebnfuo zákona.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného přojednání můžekaždý uplatnit své připomínky a dotčené
osoby podle př€dchoziho odstavce námitky, ve lrte4ich musi uvést odůvodněni, údaje podle katastťu
nemovitostí dokladujícídotčená pláva a vymezit úřmídotcené námitkou, Dotčenéorgány a krajský úřad
jako nadřízený org{n uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, Lteré byly od společnéhojednáni
změněny. K později uplatněným štsnovi§kům, přiíomílkám a námitkim §e nepřihtíží.

Ke stanoviskiín, námitkám a připomínkrim ve věcech, o kterych bylo rozhodnuto při vydání ásad
ťtzemního rozvoje nebo regulačníhoplánu lydaného krajem, se nepřihliží.

Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují Ťí§emně. Jejich dikovráni do ápisu ěi přednesení na
veřejném projedMni bez následného pisemného uplatnění znamená, že nebyly uplatněny,
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veřejnost můž€ být při pořizováni návrhu územně plánovaci dokumentace za§fupov|ána zmocněn]i/m
zástupcem veřejnosti. Zístupce v€řejnosti musí pořizovateli předloát své zmocněni § náležitostmi podle
§
23 odst. 3 stavebniho zákona,
Podané připomíntf a námitlry musí obsahovat (§ 37 odst, 2 sprárniho řádu): identifikační údaje a podpis
osoby, kt€Iá je podává, tj. v případě 8,zické osobyjejíjméno,příjmení, dafum narození a místo trvalého
pobltu, popřípadě jinou adl€su pro doruěoÝíní; v podání fyzické osoby §ouvisející s její podDikatelskou

činnostíuvede jméno a příimení, popř, dodatek odlišujícíosobu podnikatele a druh podnikání,
identifikačníčislo a adresu zapsanou v obchodním rejsťíku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako
místo podnikiní, popř. jinou adresu pro doručování;v připadě právnické osobyjejí název nebo obchodnl
firmu, identifikačníěíslo, adresu sídla (popř. jinou adresu pro doručováni) a osobu oprávDěnou jednat

jménern právnické osoby.

Ing,

JosefFilipi

vedoucí odboru výstavby
a územniho plánováni

Tato pi§emnost mu§í být vllěšena po dobu 45 dnú.
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V)^ěšeno dne: .í*í...!.(._,.._.
Píseínnostbyla dne
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Sejmutodne:.,

'zvďejněna

,

^,/A
httpl^čMdltolny§Lo/?id stF19_1
1054446716
http§úe^ť§loupliecÉduredni-deska
na adrese:

ffi,OUPTqnCE
365 53
a podpis osoby, která pofuguje lryvěšení/sejmuti z úřední deskry a zveřejnění zpŮsobem

umožňujícímdálkový přístup (po sejmutí pisemnosti píosíme o zaslání písa!q4o§]L! 4!št),

Obdrží:
obec (doručenka)

obec sloupnioe, IDDS: hcvbbgv
sídlo: Homí Sloupnice č.p, 196,565 53 Sloupnice
soused,ni obce (doruóenka)

obec Ceské Heřmanice, IDDS: p67bkrv
sídlo: ČeskéHeřmanice č,p, 75. 565 52 ČeskéHeřmanice
obec vlěkov, IDDS: k9ua523
sídlo: Vlčkov č,p. 42, 560 02 Česká Třebová 2
obec Němčice, IDDS: ncpósh
sid|o: Němčice č,p. ]07,56l 18 Němčice u ČeskéTřebové
Město Lilomyšl, Bří sťasmých č.p. l0o0.5700l Lítomyšl-MěsLo
Obec Sedliště, IDDS: na2ayzz
sidlo: Sedliště č.p. 46, 570 01 Litomyšl
obec Bohuňovice, IDDS: ha2btdi
sídloi Bohuňovice č.p. 13, 570 01 Litomyšl
obec voděrady, IDDsi j?va3hc
sidlo: Voděrady č.p. 77, 566 01 Vysoké M]ito
Oboc Jehnědi. IDDS: fha4ud
§idlo:'Jehnědí!,p. 3, 562 01 Ústi nad orlicí ]
obec HnádeL IDDS: kdta4qi
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_ sídlo: I-kádek č,p. 33, 562 01 Ústí nad orlicí 1
obec Retůvka_ IDDS: wumóc?
. 5idlo| Řerůvka č,p. 5J. 56l 4l Řetorá
Obec Retová, IDDS: zwxb2ej
§ídlo: Řelová č.p, ls0.56l 4l Řeto\a
obec Pii\rat, tDDs: \ria]vf
sídlo| Přívrat č,p. 1], 560 02 Česká Třebová 2
dotčenéorginy (dořučenka)
Hasičský áchranný sbor Pardubického kraj€, IDDS| 48taa69
sídlo: Teplého č,p, 1526, Zelené Předměsti, 530 02 Paídubice 2
Krajská hygienická stanice Pardubického kaje s€ sídlem v Pardubi§ích, územni pracoviště svita\T,

IDDS:23wai86

sídlo. U Divadla č,p. 828, Zelené Pledměstí, 530 02 Pardubice 2
Krajská veterinární správa státní veterinámí sprá\y pro Pardubický kraj, Inspektoíát svitaly, IDDS:
qxc8ch2
sídlo: Šmilovskéhoč,p. 196, 57o 0l Litonyšl
Krajshý úřad Pařdubického kraje, odbol životního prosťedí a z€mědělstvi, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-staré Město, 530 02 Pardubice 2
Městslcý úřad LitomyšI, oddělení státní památkové péč€, J.E, Purkyně č.p. 9 ] 8, 570 20 Litomyšl
Městshý úřad Litomyšl, odbor místníhoa silničniho hospodářstvi. Bří Šťasmýchč.p, 1000, 570 01

Litomyšl-Město
Městslcý úřad LitomyšI, odbor životního prostř€di, J,E. Purk},í!ě č.p.918, 570 20 Litomyšl
MinisteNfuo obrany ČR. odděleni ocbrany úzerruríchzájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 00 Praha 6
MinisteFtvo pumyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
sídlo: Na Františku č,p. 1039/32, 1l0 00 Praha l_stalé Město
Ministentvo životnfto prosďedí, IDDS: 9gsaax4
sidlo: vlšovická č,p. 1442165, Vršovice, 10000 Praía 10
obvodní báňský úřad pro územíkajů Královéhradeckého a Pardubického, IDDS: gí9adwf
sídlo: Wonkova č.p. 1142, 500 02 ltmdec IGálové 2
Ikajshý úřad Pardubického kraje, odbo. školsfuí,kultury a tělotýcho\y, odděleni kulfury a památkové
péč€, IDDS: ž8bwu9
sídlo: Komenského náměstí č,p. 125, Paldubice_Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopmvy a silničního hospodářství, tDDs: ž8bwu9
sídlo: Komenského náměstí č,p. 125, Paldubice-Staré Město, 530 02 PaŤdubice 2
Ministerstvo dopra\,y, IDDS: n75aau3
sidlo: nábřeží Ludvíka svobody č,p. 1222/12,1I0 ó0 Praha 1-Nové Město
SLitní úřad p.o jadeřnou bezpečnost, IDDS; me7aázb
§idlo: Senovlážné náměstí č.p. 1585/9, l10 00 Praha l-Nové Město
Stítnípozemtový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: BoženyNěmcové č.p. 231lt la, , 530 02 Pardubice
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebniho úřadD a úzeinníhoplánování, IDDS: 47jbpbt
sídlo: B. smetany č.p,92, 566 01 Vysoké M:ýto-Město
Krajský úřad Pardubického kraje, odděl€ní úzernnibo plánování, lDDs: ž8bwu9
sídlo: Komenského náměstí č,p. 125,532 11 Pardubice
zhotovitel (doručenka)
A - PROJEK T Pardubice s,r,o,, IDDS: 5v8iimu .
sídlo: Jiráskova č.p. 1275, Zelené Předněstí, 530 02 Pardubice 2
ostaml (doručenka)
Městshý úřad vysoké M]ýto, odbor stavebniho úřadu a územního plánováni, IDDS: 47jbpbt
sídloi B. Smetany č.p, 92, 56ó 0l Vysoké M]ýto_Město
Městsry uřad Ústí nad oílicí,stavební úřad, IDDS: bxcbwmg

sidlo: Sychrova č.p, 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
Městský úřad Česká Třebová, odbor lýstavby, IDDS: bhqbzrn
sídlo: staré náměstí č.p .78, 560 02 Česká Třebová 2
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CasNet, s,r.o,. odbor správ,v nemovitého majetku.lDDs: ld\Zhzt
sidlo: Klišská č,p_ 9,10/96. K]íše. 400 01 Ustí nad Labem ]
CEZ Distribuce, a, s,.IDDS: v95uqfy
sidlo: Tepljcká č,p, 874/8, Děčín]v-Podmokly. ,105 02 Děčín2
T-Níobi]e Czech Republic a,s,, IDDS; ygwch5i
sídlo: Tomičkova č,p, 2l4,1,1l. Plaha 4-Chodov. 1,18 00 Praha 4l4

_

