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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování, příslušný dle § 6 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
k pořizování územně plánovací dokumentace (pořizovatel) v souladu s ustanovením § 52 a § 55b 
stavebního zákona oznamuje zahájení opakovaného řízení o změně územního plánu (dále ÚP). 
 

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ UPRAVENÉHO NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP  

DĚTŘICHOV U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ  
SE BUDE KONAT DNE 

28. 05. 2019 v 10:00 hod 

NA MĚÚ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, UL. OLOMOUCKÁ 2, JEDNACÍ MÍSTNOST Č. 120 (PŘÍZEMÍ) 
 

Zveme veřejnost k účasti na opakovaném veřejném projednání. Změna č. 1 územního plánu 
Dětřichov u Moravské Třebové (Změna č. 1 ÚP) je projednávána zkráceným postupem dle § 
55a a 55b stavebního zákona. 

Upravený návrh Změny č. 1 ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 25.04.2019 do 04.06.2019 
na Městském úřadě Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování a na Obecním 
úřade Dětřichov u Moravské Třebové. Návrh Změny č. 1 ÚP je zveřejněn na: 
http://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-
obci/detrichov-u-moravske-trebove-up/detrichov-u-moravske-trebove-zmena-c-1-up.html 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání může každý uplatnit své připomínky 
k částem řešení, které byly od veřejného jednání změněny.  

Jedná se o změnu plochy K1 zalesnění - NL na plochu veřejné zeleně - ZV 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, 
k části řešení, která byla od veřejného jednání změněna, ve kterých musí uvést odůvodnění, 
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené 
námitkou.  

Námitky a připomínky se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Moravská 
Třebová, odbor výstavby a územního plánování, ul. Olomoucká č. 2, 571 01 Moravská Třebová. K 
později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad 
územního rozvoje, se nepřihlíží.   

Otisk úředního razítka 

          Ing. Soňa Elfmarková  
       referent odboru výstavby  

    a územního plánování 
 
 
Datum vyvěšení:  25. 04. 2019                                                                 Datum sejmutí:  

 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky 
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