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lng. Petr Doseděl
469 65l 478
petr.dosedeI@chrUdim,city,cz

18. 11,2019

pondělí, středa ......,.,.... 8.00 - 17.00 hodin
hodin
Náwh zaďání územníhrc plánu je \Tstaven na internetové
a uřad > Odbory MěU > Odbor územniho plránování a
plánovací dokumentace > Smrěek).

obec smrček

úterý, čhrrtek, pátek.,.,..,,., 8.00 - 14,00

adrese www,chrudim.eu (v sekci Město
reg. rozvoje > Dokumenty > Územně

l,nŘn-.rNÁ wnr,Ášx,r
Městslcý uřad Chrudim, Odbor územního plrinování a regionálního rozvoje, jako uřad územního
plránovrání, oznamuje v souladu s ustanovením § 47 zékona ě. 18312006 Sb., o uzemním plrinovrání

a stavebním řádu (stavební zrikon)
PROJEDNANI

NÁvRHu zADÁNí úznnrNírro pLÁNu sMRčEK.

Návrh zadání územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnuť na Městském uřadě Chrudim,
Odboru uzemního plrinovrání a regionálního rozvoje a na Obecním uřadě Smrček:

od 28. 11.2019 do 30. 12. 2019
Doporučené dny a hodiny platicí pro MěÚ Chrudim:

Do 30 dnů ode dne vyvěšení veřejné lyhlášky mtže každý uplatrit u pofizovatele své písemné
připomínky.
K připomínkám uplatrěn;fin po uvedené lhůtě se nepfiblíá.
Připomínky je možné uplatnit na adrese: Městsloý uřad Chrudim, Odbor rizemniho plánovárú
a regionálního rozvoje, Pardubická 67, 537 16 Chíudim.

Ing. Petr Kopecký
vedoucí Odboru územního plánoviiní a reg. rozvoje

v z. vedoucí oddělení územniho plánování Ing. Alena Stmá

Vlwěšeno: 28. 11, 2019
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