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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání Územního plánu Bílá Lhota
Městský úřad Litovel, odbor výstavby, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu § 6
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dále jen “stavební
zákon”, ve znění pozdějších předpisů, na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Bílá Lhota zpracoval ve
spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání územního plánu Bílá Lhota a v souladu s ustanovením §
47 stavebního zákona, oznamuje jeho projednávání.
Do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Návrh zadání
se doručuje veřejnou vyhláškou a písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po dni vyvěšení.
Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán
uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z
právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad
u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty. 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 připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Krajský úřad Olomouckého kraje jako příslušný úřad ve stanovisku podle odstavce 2 uvede, zda má být
návrh územního plánu posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější
požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Do návrhu zadání je možné nahlížet na adrese: Městský úřad Litovel, odbor výstavby, Havlíčkova 818,
784 01 Litovel (doporučujeme úřední dny pondělí a středa 7.00 – 11.30 a 12.00 –17.00 hod), popř. v
elektronické podobě na internetové adrese Města Litovel www.litovel.eu nebo na Obecním úřadě v Bílé
Lhotě.
Bc. Jana Konstatská
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů, na úředních deskách obce Bílá Lhota a města
Litovel.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejněno také způsobem
umožňující dálkový přístup.
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Obdrží:
Dotčené orgány:
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, IDDS: qiabfmf
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor ŽP, IDDS: qiabfmf
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a SH, IDDS: qiabfmf
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kultury, IDDS: qiabfmf
Ministerstvo ŽP ČR, Odbor výkonu státní správy VIII, IDDS: 9gsaax4
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Ministerstvo dopravy a spojů ČR, IDDS: n75aau3
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, IDDS: bxtaaw4
Český telekomunikační úřad, IDDS: a9qaats
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Městský úřad Litovel, Odbor ŽP, Havlíčkova č.p. 818, 784 01 Litovel
Městský úřad Litovel, odbor dopravy, Havlíčkova č.p. 818, 784 01 Litovel
Městský úřad Litovel, odbor MH a SI - památková péče, Nám. Př. Otakara č.p. 778, 784 01 Litovel
Hasičský záchranný sbor Ol.kraje, IDDS: ufiaa6d
Krajská hygienická stanice Ol.kraje, IDDS: 7zyai4b
Ministerstvo obrany ČR, Vojenská stavební a ubytovací správa, IDDS: sw3aei4
Státní plavební správa, IDDS: pwzaih7
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
Energetický regulační úřad, IDDS: eeuaau7
Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, IDDS: 7xg8dcq
Správa CHKO LP, IDDS: hwzdyhr
Obvodní báňský úřad, IDDS: da5adv2
Sousední obce:
Obec Bouzov, IDDS: gtubfd2
Obec Měrotín, IDDS: s5hbnca
Obec Červenka, IDDS: 58nbumu
Obec Mladeč, IDDS: 62fauwv
Obec Moravičany, IDDS: uwfbm72
Obec Palonín, IDDS: q4vbsuv
Obec Slavětín, IDDS: 8h2aubi
Obec, pro kterou se pořizuje:
Obec Bílá Lhota, IDDS: ey6bk4u
Ostatní:
ČEZ Distribuce, IDDS: v95uqfy
Telefónica O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
RWE Distribuční služby s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IDDS: e2uvpqj
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

