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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl Sedliště v souladu § 173 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že
Zastupitelstvo obce Sedliště, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
vydalo
usnesením č. 1/10/2020 ze dne 21.12.2020 v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona a s § 171 až 174
správního řádu formou opatření obecné povahy č. 1/2020
územní plán Sedliště.
Územní plán Sedliště po vydání je:
-

k dispozici k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě Sedliště a na úřadě územního
plánování, kterým je odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl,

-

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:
https://www.litomysl.cz/uzemni_planovani/urp/sedliste
https://www.sedliste.net/

Územní plán obec doručí veřejnou vyhláškou; dnem doručení územního plánu nabývá účinnosti.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít
písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí
den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost
podle věty předchozí.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do
opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření
obecné povahy vydal.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování
Obdrží:
k vyvěšení na úřední desce:
Obecní úřad Sedliště
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .........................................

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

Písemnost byla dne ……………..…..…. zveřejněna na adrese:
https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/uredni_deska
https://www.sedliste.net/
Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

