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OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl (dále jen "pořizovatel"), jako úřad 
územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), pořídil 
v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona návrh 

změny č. 1 územního plánu obce Bohuňovice 
a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi. Pořizovatel oznamuje 
zahájení řízení o územním plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 172 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a oznamuje, že veřejné projednání se bude konat 

dne 26.3.2010 v 10:30 hodin  
se schůzkou pozvaných na Obecním úřadě Bohuňovice. Pořizovatel  

vyzývá 
dotčené vlastníky, veřejnost, dotčené orgány, sousední obce a obec pro kterou je územní plán pořizován 
k účasti na veřejném projednání. Návrh změny č. 1 územního plánu obce Bohuňovice je připraven 
k veřejnému nahlédnutí  

od 9.2.2010 do 26.3.2010 
1. na Městském úřadě Litomyšl, Bří Šťastných 1000, na odboru výstavby a územního plánování 

(kancelář č. 44) v úřední dny (pondělí a středa: 8:00-11:30 hod a 12:30-17:00 hod.) a v ostatních 
pracovních dnech po předchozí dohodě, 

2. na Obecním úřadě Bohuňovice, 

3. na adrese ftp.litomysl.cz: host: ftp.litomysl.cz 

user: navrh_up_read 

pass: ows943  

(k prohlížení je vhodné použít např. FileZilla (ke stažení na www.slunecnice.cz/sw/filezilla/ ), 
Unreal Commander (ke stažení na http://gigamania.zive.cz/?fid=7935 ). 

 

Poučení: 
Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce 
veřejnosti.  

Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle 
předchozího odstavce námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí 
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného 
projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, 
připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad 
územního rozvoje, se nepřihlíží. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Filipi 
vedoucí odboru výstavby 
a územního plánování 
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 45 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: .........................................   Sejmuto dne: ............................................ 
 
Písemnost byla dne ……………..…..…. zveřejněna na adrese www.litomysl.cz, 
        www.bohunovice.net 
 
 
 
Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
Obdrží: 
Obec (doručenka) 
Obec Bohuňovice, IDDS: ha2btdi 
 
sousední obce (doručenka) 
Obec Sedliště, IDDS: na2ayzz 
Obec Sloupnice, IDDS: hcvbbgv 
Obec České Heřmanice, IDDS: p67bkrv 
Obec Horky, IDDS: pzca87j 
Obec Cerekvice nad Loučnou, IDDS: vcubsmr 
Obec Řídký, IDDS: vn9a3kj 
Obec Tržek, IDDS: p24a3m3 
  
dotčené orgány (doručenka) 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a sil. hosp., IDDS: z28bwu9 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, IČ 71009264, územní pracoviště Svitavy, IDDS: 23wai86 
Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj, IČ 65392264, Inspektorát Svitavy, IDDS: wxcain9 
Ministerstvo dopravy České republiky, IDDS: n75aau3 
Ministerstvo obrany České republiky, IDDS: hjyaavk 
Ministerstvo životního prostředí České republiky, odbor výkonu státní správy, IDDS: 9gsaax4 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, IČ 47609109, odbor surovinové a energetické 
politiky, IDDS: bxtaaw4 
Ministerstvo zemědělství České republiky, IČ 00020478, Územní odbor, IDDS: yphaax8 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky, IDDS: pv8aaxd 
Ministerstvo vnitra ČR, IDDS: 6bnaawp 
Ministerstvo vnitra, generální ředitelství HZS ČR, IDDS: 84taiur 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IČ 70885869, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69 
Obvodní báňský úřad v Trutnově, IDDS: gf9adwf 
Státní energetická inspekce, IČ 61387584, územní inspektorát pro Pardubický kraj, IDDS: hq2aev4 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, regionální centrum, IDDS: me7aazb 
Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk 
Úřad pro civilní letectví ČR, IDDS: v8gaaz5 
Městský úřad Litomyšl, IČ 00276944, odbor životního prostředí, J.E. Purkyně č.p. 918, 570 20  Litomyšl 
Městský úřad Litomyšl, IČ 00276944, odbor dopravy, J.E. Purkyně č.p. 918, 570 20  Litomyšl 
Městský úřad Litomyšl, oddělení státní památkové péče, J.E. Purkyně č.p. 918, 570 20  Litomyšl 
Krajský úřad Pardubického kraje, IČ 70892822, odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů, 
odd. územního plánování, IDDS: z28bwu9 
  
projektant (doručenka) 
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., IDDS: 7hf9ej5 
  
k vyvěšení na úřední desce 
Obec Bohuňovice, IDDS: ha2btdi 
  
ostatní (veřejná vyhláška) 
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