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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Městský úřad Lanškroun, Odbor stavební úřad, jako úřad územního plánování (dále jen 

„pořizovatel“), příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 

zákon“), a dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 

znění, (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona, 

oznamuje 

zveřejnění 

NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ ČERMNÁ 

od 17.01.2013 do 03.03.2013. 

 

Návrh územního plánu Dolní Čermná je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele 

na Městském úřadu Lanškroun, Odboru stavební úřad (doporučujeme využít úřední hodiny v 

pondělí a středu od 8:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 17:00 hod.), na Úřadu městyse Dolní 

Čermná (doporučujeme využít úřední hodiny v pondělí od 8:00 do 11:45 hod. a od 12:15 do 

16:30 hod., v úterý a čtvrtek od 7:30 do 11:45 hod. a od 12:15 do 14:30 hod., ve středu od 7:30 

do 11:45 hod. a od 12:15 do 16:30 hod., v pátek od 7:30 do 11:45 hod.) a na internetové adrese 

http://www.lanskroun.eu/cz/urad/uzemni-planovani/up/projednavane/. 

Do 03.03.2013 může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu 

územního plánu Dolní Čermná. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Martinec 

vedoucí Odboru stavební úřad 

 

 

 

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lanškroun a 

na úřední desce Úřadu městyse Dolní Čermná. 

 

Vyvěšeno dne: 17.01.2013 

Sejmuto dne: 03.03.2013 

 

 

Razítko a podpis správního orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky. 

http://www.lanskroun.eu/cz/urad/uzemni-planovani/up/projednavane/

