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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování, 

oznamuje v souladu s ustanovením § 52 a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (dále jen „stavební zákon“) 

 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSEČ. 
 

Veřejné projednání návrhu změny č. 2 ÚP Proseč pořizované zkráceným postupem se bude konat dne: 
 

19.03.2020 v 09:30 hodin 
 

NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ V PROSEČI. 

 
Návrh změny č. 2 ÚP Proseč je vystaven k veřejnému  nahlédnutí na Městském úřadě Chrudim, Odboru 

územního plánování a regionálního rozvoje, na Městském úřadě v Proseči a na internetové adrese 

www.chrudim.eu (v sekci Město a úřad > Odbory MěÚ > Odbor územního plánování a reg. rozvoje 

> Dokumenty > Územně plánovací dokumentace > Proseč) 
 

v termínu od 17.02.2020 do 26.03.2020. 
 

Provozní doba MěÚ Chrudim: pondělí, středa: 08:00 – 17:00 hodin; úterý, čtvrtek, pátek: 08:00 – 14:00 hodin. 

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky. 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených 

návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést 

odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 
Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.  
Připomínky a námitky je možné uplatnit na adrese: Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování 

a regionálního rozvoje, Pardubická 67, 537 16 Chrudim. K později uplatněným připomínkám a námitkám se 

nepřihlíží. Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh 

rozhodnutí o námitkách bude ve smyslu ustanovení § 53 a § 54 stavebního zákona a ustanovení § 172 

správního řádu součástí odůvodnění změny ÚP. 

 

S pozdravem                                                                             

                                                                                                     Ing. Petr Kopecký 

      vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje 

        v z. Ing. Hana Luptáková, zástupkyně vedoucího Odboru                 

 
 

Vyvěšeno:                                                                                    Sejmuto: 

Město Proseč 

náměstí Dr. Tošovského 18 

539 44  Proseč 
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