MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Odbor výstavby a životního prostředí
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz
naše č.j. OVŽP-21751/16-Cir

V Rychnově nad Kněžnou 2. 8. 2016

spis 323/2011, ukládací a archivační znak: 326.1; A/10

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Vyřizuje: Ing. Pavlína Ciranová
odbor výstavby a životního prostředí,
oddělení silniční úřad a úřad územního plánování
telefon: 494509314
datová schránka: qc8bbmz
E-mail: pavlina.ciranova@rychnov-city.cz

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, jako pořizovatel územního plánu obce Říčky v Orlických
horách, oznamuje v souladu s ustanovením §50 odstavce 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

ZVEŘEJNĚNÍ

NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH
a Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Říčky v Orlických horách na udržitelný rozvoj území
Návrh územního plánu Říčky v Orlických horách včetně Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Říčky
v Orlických horách na udržitelný rozvoj území jsou vystaveny k veřejnému nahlédnutí u
pořizovatele v kanceláři č.119 na Městském úřadu Rychnov n. Kn., Havlíčkova 136 (1.patro,
OVŽP) a na Obecním úřadu v Říčkách v Orlických horách (Říčky v Orl.h. č.p.2).

od

4. srpna 2016

19. září 2016

do

Do 19.9.2016 může každý uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky k návrhu územního plánu a
vyhodnocení jeho vlivů na URÚ (připomínky musí být opatřeny identifikačními údaji - jméno a
příjmení, datum narození nebo IČO, adresa bydliště, a podpisem osoby, která je uplatňuje). K
připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Na podané připomínky se jednotlivě
neodpovídá, vyhodnocení připomínek bude součástí odůvodnění územního plánu.

Úplné znění Návrhu územního plánu Říčky v Orlických horách a Vyhodnocení vlivů návrhu
ÚP Říčky v Orl.h. je současně, v souladu s § 172 odst.2 správního řádu, zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a to na internetových stránkách Městského úřadu Rychnov nad
Kněžnou www.rychnov-city.cz, (záložka Rozvoj města a území - Územní plány obcí - Říčky v Orl.h.) a
na webových stránkách obce Říčky v Orlických horách (www.obecricky.cz).
Toto oznámení bude vyvěšeno od 4.8.2016 do 19.9.2016 na úředních deskách Městského úřadu
Rychnov nad Kněžnou a Obecního úřadu Říčky v Orlických horách.

Ing. Pavlína Ciranová
odbor výstavby a životního prostředí
Vyvěšeno dne: …………………………

Sejmuto dne:

…………………………………

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup: od ……………………… do ……………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění písemnosti zákonným způsobem:

Obdrží:
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor kancelář tajemníka (vyvěšení oznámení)
Obecní úřad Říčky v Orlických horách, Říčky v O.h. č.p. 2, 517 61 Rokytnice v Orl.h. (vyvěšení oznámení)

