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OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU BÍLÁ LHOTA 

 

 

Městský úřad Litovel, odbor výstavby (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný 
podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen 
"stavební zákon"), který pro obec Bílá Lhota pořizuje územně plánovací dokumentaci obce Bílá Lhota 
podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, oznamuje v souladu s § 52 stavebního zákona zahájení 
řízení o návrhu  

Územního plánu Bílá Lhota.  
 
 Veřejné projednání návrhu Územního plánu Bílá Lhota se uskuteční dne  
 

4.března (středa) 2015 v 15.00 hod. 
 
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bílé Lhotě.   
 
Návrh Územního plánu Bílá Lhota bude ode dne zveřejnění tohoto oznámení k dispozici k nahlédnutí u 
pořizovatele na MěÚ Litovel, odboru výstavby a současně na internetových stránkách pořizovatele 
(www.litovel.eu, v sekci Úřední deska). 
 
Poučení: 
 
Upravený a posouzený návrh územního plánu a oznámení o konání veřejného projednání se doručuje 
veřejnou vyhláškou. Písemnost se za doručenou považuje patnáctým dnem po vyvěšení. 
 
Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.  
  
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby 
podle odst. 2, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená 
práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve 
stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) 
změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby 
oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.  
  
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad 
územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.  
 
 
 

Bc. Jana Vychodilová 
oprávněná úřední osoba 
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Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Litovel a OÚ Bílá Lhota. Oznámení se zveřejní též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Vyvěšeno dne:……………………..    Sejmuto dne:…………………………… 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
 
 

 

 

 

Jednotlivě 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 
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 
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IDDS: hjyaavk 
Státní plavební správa, IDDS: pwzaih7 
 
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 
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