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vpŘrrNÁ vyrrrÁšxa
OZNÁMEnÍ O Z.q.HÁJENÍ ŘÍZnNÍ O NÁVRIIU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ovYIvIEZEi,rÍz,{sravĚNÉrroÚznrvfi oBCELÍŠNÁ
n vÝ zvaK upLArNĚNí pŘrpon rílrpK A NÁMITEK
Městs§ý uřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a žívotníprosředí, jako organ Územního
plánovaní, příslrršný podle § 6 odst 1 písm. d) zákona ě.18312006 Sb., o územnímplránování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), kíeqý
na žádost obce Líšnípořizuje vymezení zastavěnébo t:r;emí pro obec Líšná" oaamuje ve smyslu
ust. § 172 odst. 1 zikona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zrění pozdějších předpisŮ, a v souladu
s ust. § 60 odst. 1 stavebnítro zál<onazahájeniiiz-eni o vydání náwhu

vyMEzEnÍ z.tsravĚlrÉ,no Ú zr;vl, oBCE l§NÁ
Zastavéné úzeftLi obce Líšná,zahrnující katastra]nt trlemí Líšná,bylo vymezeno podle § 58
stavebního záú<ona a je graficlry zlrár;orrréno v píiloze, která je nedílnou souěástí návrhu Opatření
obecné povahy o vymezení zastavěného i:r;emí obce Líšná
Do návrhu Opatření obecné povahy o vymezení zastavěného í;r;emi obce Líšnáje možrénahlédnout
po dobu 30 dnů ve lhůtě od 21,.8.2020 do 2L. g.2020 (zejména v úředních hodinách) na Obecním
uřadě Líšná nebo na odboru stavební a ávotdho prosffedí Městského uřadu Nové Město na Moravě,
Vratislavovo nám. 103, přízemí - kancelař č. 1.105.
Návlh Opalžeu obeonó povahy o vymezeni rastavéného iaEmí obco Líšná v olekíronioképodobě
(textovou část i přílohu) je možnési prohlédnout na webové stránce https://radnice.nmnm.czl,
vpravo sekce,,Ú zemniplánování", rubrika,,Proj ednávané dokumentace*.

Ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění náwhu opatření obecné povalry, tj. do 2í.9.2020 mohou
vlastníci pozemků uvedených v § 58 odst. 2 stavebního zákona a vlastníci sousedních pozemků
podat na adresu pořizovatele: Městslqý uřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a ávofidho
prosfiedí, Vratislavovo nám. I03,592 31 Nové Město na Moravě, písemné odůvodněné námitky.
Ostatí mohou v téžedobě uplafirit písemnou formou připomínlqy. Zmeškrání této lhůty nelze
prominout (§172 odst. 5 správního řádu).
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na rlřední desce Obecního uřadu Líšnáa Městského uřadu Nové
Město na Moravě v písemnéi elektronické podobě po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno v písemnéi eleknonické podobě dne: 21, 8.2020
Sejmuto
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Razítko, podpis orgánu, kteý potwzuje vyvěšeru a sejmutí oznánent.
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