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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

 

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), 

jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě 

rozhodnutí zastupitelstva obce zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci 

s určeným zastupitelem návrh zadání územního plánu Hartmanice a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního 

zákona oznamuje  

PROJEDNÁNÍ 

NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE 

 

Návrh zadání Územního plánu Hartmanice (dále jen „ÚP Hartmanice“) je vystaven k veřejnému 

nahlédnutí v pracovních dnech na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, 

rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) 

a na Obecním úřadu Hartmanice v době  

od 26. 8. 2020 do 11. 10. 2020 

 

V uvedené době je návrh zadání rovněž vystaven k veřejnému nahlédnutí na webových stránkách 

http://www.policka.org/detail/18387/mestsky-urad/uzemni-planovani/Oznameni-o-projednani-navrhu-

zadani-Uzemniho-planu-Hartmanice  

Do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele své písemné 

připomínky k obsahu návrhu zadání ÚP Hartmanice.  

Připomínky se uplatňují na adresu pořizovatele: Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, 

rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, Palackého nám. 160, 572 01 Polička. 

K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. 

 

 

 

 

  

        ………………………………. 

Ing. Marta Mastná 

vedoucí odboru územního plánování,  

rozvoje a životního prostředí  

Městského úřadu Polička 
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 30 dnů.    

 

 

Vyvěšeno dne:…………………………   Sejmuto dne: ………………………… 

 

 

Písemnost byla dne …………………………zveřejněna na elektronické úřední desce. 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem 

umožňující dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět). 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

k vyvěšení na úřední desce: 

Obecní úřad Hartmanice, Hartmanice č. p. 109, 569 92 Bystré u Poličky 

Městský úřad Polička, Palackého nám. č. p. 160, 572 01 Polička 
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