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VEŘEJNÁ   VYHLÁŠKA 

   

Městský úřad Hořice, stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje (dále jen 

"pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), na základě usnesení zastupitelstva 

obce Lukavec u Hořic zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona, ve spolupráci s určeným 

zastupitelem, návrh zadáni územního plánu Lukavec u Hořic. 

Jeho projednávání oznamuje pořizovatel v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona. 

 

OZNÁMENÍ 

O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  

LUKAVEC U HOŘIC 

Návrh zadání územního plánu Lukavec u Hořic bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dnů 

ode dne vyvěšení tohoto oznámení na MěÚ Hořice – stavební úřad, oddělení územního plánování a 

regionálního rozvoje a na Obecním úřadě Lukavec u Hořic a dále na http://www.horice.org/cz/urad-

uzemniho-planovani/navrhy/ . 

Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání na úřední desce může každý uplatnit své 

připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit 

u pořizovatele své požadavky na obsah návrhu zadání územního plánu Lukavec u Hořic vyplývající ze 

zvláštních právních předpisů. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce. 

Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a 

příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 

 

K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k připomínkám 

uplatněným po uvedených lhůtách se v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

 

 

Vanická Helena v. r. 

oddělení územního plánování 

a regionálního rozvoje 

                                                                                              MěÚ Hořice                                                            

 

 

 

 
 Na úřední desce a na elektronické úřední desce:  

Vyvěšeno: Sejmuto:  
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky na úřední desce a elektronické úřední desce.  

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 30 dnů. Po uplynutí této lhůty musí být vrácena zpět MěÚ Hořice, oddělení 

územního plánování a regionálního rozvoje 
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