
MAGISTRÁT MĚSTA oLoMOUCE
ODBOR KONCEPCE A ROZVOIE

isova 34110,779 AA Obrnouc

Č' i.. srvrovo 2|26g/20|3/oKR/UPA/Sch'ysl,
Spisová zračka : S-SMOL/02 3s25 /z012l C[I<R
Uv áděj t e vily v ko re spnde nc i

oprávněná írřední osoba pro vyřízen í; Ing. Irnka Schinnecková, dveře č' 5.37
oprávněná úředníosoba pro podepisovarrí: Ing. Radek Dosoudil
Telefon: 588488391 Email: lenka.schinneckova@olomouc.eu

vEŘEJNÁ wnr,Ášxa
aznáment o veřejném projednání náwhu

SOUBORU zMĚiv č. z Úznnmtfuro PLÁNU í-,UTÍN
Magistrát města olomouce, odbor koncepce a ronoje,jako úřacl územního plránování podle ust' $ 6 odst. I zákonaě' 18312006 Sb., o územnÍm plánování a stavebním řádu, ve zrění pozdějšÍch předfisí (stavebni zákon),l<teý
v souladu s ust' $ 6 odst. 1 písm' c) stavebniho ákona pořizuje na ááost ot ." áenu úÁmnilio plánq ozramuje
v soy'p{u s ust. $ 52 stavebního zákona a v9 9myslu 

_ust 
$- 772 zakona ě. 50)l2aa4 Sb., správní řád ve ziěnípozdějších předpisů, zahájenívelejného projedrrrtnináwhu sóuboru zněn ě. 1tlzemniplrínu obce Lutín.

Yeřejné projednání návrhu souboru změn č. 2 ÚPo Lutín s odborným výkladenr se uskutečnÍ
dne 20.3.2013 v 15:00 hodin
v aule zíkladní škoý v Lutíně

Kveřejnému nahlédnutí je návrh souboru změn č.2 ÚPo Lutín vystavert
od Í4.2.2gt3 do 27,3,2013

7e,ť
k Dosoudil

Spisoý zuak - 326.1, dtartačn{ zraklskaÍt' lhůa- All0

V Olomouci dne 11.02.2013

na obeciLutín, štoIni z03r783 49 Lutín a naMagistnitu města Olomouce, odboru koncepce a rozvoje,Hynaisova 10, Olomouc

lll*':::Pl::] ]:, 
p: T9:]:" ťolu .o"tí zveřejněn způsobem umožňující,n dálko].ý přístup na adrese

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného p'ojeonaffi každý uplatnit své připomínky.

x':r*::.T:lp^*:.11i|.:1:1111'.,u].|,doičánýchnivrhe1ř.l";í;;;.á;řď;*ň#í"áffi,Jveřejnosti
l*:,:"?::T:::::*::1),:|Y::}::]:.r;'''k'';#*ňň{l}ffi;ffiá#'j1,ň;"x"#ffiJi'ffil'podle katastru nemovitostí dokladující dotčená piaia avymeá územidotčené áámitkou.
Dotčené orgány a krajshý úřad jako nadÍízsný 

-organ 
upLtní ve stejné lhůtě stanovista t částem řešeni které bylyod spo lečného jednání změněny.

Stanoviska, námitky a připomínky musí byt v souladu s $ 22 stavebního ákona uplatněny písemně, opatřeny
identifikačďmi údaji, podpisem osoby, lcterá.je uplatňuje a zaslány na Magistráť města olomouce, odborkoncepce a ro zvoje, Hynaisova 1,0, 7 7 9.1 1 O lomo uc.
K později uplatněným stanoviskům' připomínkám a námitlrám se nepřihlíž.

Ing.
vedoucí koncepce a rozvoje

města olomouce
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