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OZNÁMENÍ
o projednávání

návrhu

zadání

změny č. 2 územního

plánu obce Cotkytlc

Mčstský úřad Lanškroun, Odbor stavební úřad, jako úřad územního plánování příslušný
podle ustanovení
6 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním pláno ání a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, (dále jen "stavební zákon"), a dle ustanovení
11 zákona Č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 a 2 stavebního zákona,
oznamuje
projednávání

návrhu

zadání

zmčny

Č. 2 územního

plánu

obce Cotkytle,

Návrh zadání změny Č. 2 územního plánu obce Cotkytle je vystaven k veřejnému
nahlédnutí na Městském úřadu Lanškroun Odboru stavební úřad, v kanceláři Č. dveří 36, a na
Obecním úřadu Cotkytle po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání
návrhu
zadání změny Č. 2 územního plánu obce Cotkytle na úřední desce.
ávrh zadání změny Č. 2 územního plánu obec Cotkytle je vystaven k veřejnému
nahlédnutí na internetové adrese: http://wvV\v.lanskroun.eU/Czlurad/dokumenty/ureclni-deska!·
Ve Ihůtč 30 dnů ode dne vyvčšení oznámení o projednávání
územního plánu obce Cotkytle na úřední desce může každý
K připomínkám uplatněným po uv
' lhůtě se nepřihlíží.

návrhu zadání změny Č. 2
uplatnit své připomínky.
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avel Martinec
dboru stavební úřad

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na ' ední desce Mčstského
Obecního úřadu Cotkytle.
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Vyvěšeno dne: ...~.' ..

Razítko, podpis orgánu,

úřadu Lanškroun

Sejmuto dne:

,.1 rý potvrzuje

vyvěšení a sejmutí oznámení.
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