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Č. j. SMOL/303695/2020/ODUR/UUP/Das
Spisová značka: S-SMOL/114994/2016/OKR

V Olomouci 17.12.2020

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.arch. Libor Dašek, dveře č. 5.39
Telefon: 588488393
E-mail:
libor.dasek@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Marek Černý

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
doručující Návrh územního plánu Liboš
v rámci společného jednání
Magistrát města Olomouce, Odbor dopravy a územního rozvoje, jako úřad územního plánování
podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), který v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pořizuje
na žádost obce Územní plán Liboš, doručuje veřejnou vyhláškou, v souladu s § 50 odst. 3
stavebního zákona, Návrh Územního plánu Liboš, který je předmětem společného jednání o návrhu
podle § 50 odst. 2 stavebního zákona.
Návrh územního plánu je v listinné podobě vystaven k nahlédnutí na Magistrátu města Olomouce,
Odboru dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc a u obce, na Obecním úřadě
Liboš, Liboš 82, 783 13 Štepánov u Olomouce a dále v elektronické podobě na internetové adrese
http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/orp-olomouc/projednavani-upd.
Každý může uplatnit připomínky ke zveřejněnému návrhu územního plánu ve lhůtě 30 dnů od
doručení této veřejné vyhlášky, tj. do

05. 02. 2021.
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Připomínky se uplatňují písemně u
Magistrátu města Olomouce, Odboru dopravy a územního rozvoje a musí být opatřeny
identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Návrh územního plánu upravený na základě výsledků společného jednání bude předmětem
následujícího veřejného projednání podle § 52 stavebního zákona, které bude rovněž oznámeno
veřejnou vyhláškou.

Ing. Marek Černý
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Magistrátu města Olomouce
vyvěšeno dne ...........................
(vyvěsit 22.12.2020)

sejmuto dne ..........................
(sejmout 06.02.2021)
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