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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
Doručení návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ludkovice 

 
Městský úřad Luhačovice, odbor stavební, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán obce (pořizovatel) 
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) tímto 

doručuje 

v souladu s  ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona ve spojení s částí šestou - § 171 a násl. zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) návrh Změny č. 1 Územního 
plánu Ludkovice.   

Předmětem návrhu Změny č. 1 ÚP Ludkovice, která byla zpracována na základě schválené zprávy o uplatňování 
ÚP jsou požadavky schválené ve Zprávě o uplatňování ÚP Ludkovice za období 2014-2019. 

Návrh Změny č. 1 ÚP Ludkovice je doručen 15. dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu 
Luhačovice. Do 30 dnů ode dne doručení návrhu může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. 
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.  
 
Do návrhu Změny č. 1 ÚP Ludkovice je možno nahlédnout na těchto místech: 
-   Městský úřad Luhačovice odbor stavební, nám. 28. října 543, III. patro dveře č. 305. 
-   obecní úřad Ludkovice – starosta obce Stanislav Bartoš – určený zastupitel  
- na internetové adrese Městského úřadu Luhačovice: https://www.mesto.luhacovice.eu/12423-dokumenty-
projednavane 
 
Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Luhačovice, odbor stavební, 
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice. 

 

 

 

Ing. Martina Pešková v.r.  
referent stavebního odboru – územní plánování 
 
Lhůta pro vyvěšení 
Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu 15+30 dnů na úřední desce Městského úřadu Luhačovice  a na 
úřední desce Obce Ludkovice a zároveň je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup   
 
Vyvěšeno na úřední desce  
 
a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne…………3. 9. 2020…………… 
 
Sejmuto dne                                                                     ……………19. 10. 2020……….. 
 
 
Vyvěšení a sejmutí a zveřejnění umožnující dálkový přístup provedl:………………………………… 
(razítko a podpis) 
 



  

 
 

 
 
 
 
Obdrží: 

navrhovatelé (doručenky) 
1. Obec Ludkovice, IDDS: mj6arcw 
  
ostatní orgány 
2. Městský úřad Luhačovice, úřední deska, nám.28.října č.p. 543, 763 26  Luhačovice 
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