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Městský úřad Náchod 

odbor výstavby a územního plánování 
Zámecká 1845, 547 01 Náchod  
 
 
Sp.zn.:  KS 12022/2020/VÝS/B                                            
Čj.(Če.): MUNAC  64765/2022 
Vyřizuje:  Věra Bartošová  
Tel./mobil: 491 405 427 
E-mail:   podatelna@mestonachod.cz 
 
 
Datum:   3.8.2022 
 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Návrh územního plánu Mezilečí 

  

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního plánování, na základě 
žádosti obce Mezilečí dle § 6 odstavec 1c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), pořizuje Územní plán Mezilečí (ÚP) a na základě  § 50 
odst. 3  stavebního  zákona   

 

o z n a m u j e 

zpracování návrhu Územního plánu Mezilečí 

  
Do návrhu Územního plánu Mezilečí může každý nahlížet :  

 na Městském úřadu v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování, kancelář č. 4.23, 
IV. patro ,  Zámecká 1845, Náchod 

 na Obecním úřadu v Mezilečí 
   na internetové  adrese: http://www.mestonachod.cz/urad/vystavba/projednavane-uzemni-plany/             

 

Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné 
připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.  

 

Připomínky lze podat písemně na adresu:   Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního 
plánování, Masarykovo nám. 40, 547 01  Náchod. 

 
 
Otisk úředního razítko 
 
Ing. Andrea Lipovská 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
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Počet listů / počet příloh / počet listů příloh:  2/0/0 
PID:   MUNAX00UA5TK 
 
 

 
                       
Tato písemnost musí být dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyvěšena na úřední desce 
správního orgánu (MěÚ Náchod) s vyznačením dne vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů. Potvrzena musí 
být vrácena zpět MěÚ Náchod, odbor výstavby a územního plánování. Písemnost bude dle ustanovení § 
25 odst. 3 správního řádu zaslána též příslušnému obecnímu úřadu (OÚ Mezilečí), který je povinen ji 
bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Potvrzená písemnost musí být 
vrácena zpět MěÚ Náchod, odbor výstavby a územního plánování. Patnáctým dnem po vyvěšení ( na 
úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje) se písemnost považuje za doručenou. 

 

  

 

Vyvěšeno:                                                                                              Sejmuto: 

 

 

                                                              

 

Vyvěšeno na el.úřední desku:                                                             Sejmuto z el.úřední desky: 

 

                                            

        Razítko a podpis: 
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