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P  O  Z  V  Á  N  K  A    
 
 
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako obecní úřad obce 
s rozšířenou působností („úřad územního plánování“) ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. 
b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), pořizuje podle ustanovení § 30 
stavebního zákona Územní studii veřejného prostranství „Nad nemocnicí“ pro lokality 
Z/21n, Z9/sm a P13/n + koridor ZDk4 vymezené Územním plánem Náchod, který nabyl 
účinnosti dne 7. července 2016. Pořizovatel ve spolupráci se zhotovitelem územní studie, 
kterým je ŽALUDA, projektová kancelář, Železná 493/20, 110 00 Praha 1, zve správce a 
vlastníky dopravní a technické infrastruktury, vlastníky nemovitostí v řešeném území a 
širokou veřejnost na prezentaci navrhovaného řešení Územní studie veřejného prostranství 
„Nad nemocnicí“ v Náchodě, která se uskuteční   
 

ve středu 17. října 2018 v 15,00 hodin v budově Městského úřadu v Náchodě, 
ul. Palachova č.p. 1303, v zasedací místnosti ve 2. patře, č. dveří 233. 

Územní studie veřejného prostranství „Nad nemocnicí“ bude v průběhu prezentace 
vystavena v zasedací místnosti Městského úřadu k nahlédnutí. Zástupci zhotovitele a 
pořizovatele územní studie budou připraveni zodpovědět případné dotazy týkající se 
navrhovaného řešení. Územní studie bude zveřejněna k nahlédnutí rovněž na elektronické 
adrese http://www.mestonachod.cz/urad/vystavba/uzemni-studie.asp, a to do 22. 10. 2018.  

 
 

 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
Ing. Andrea Lipovská, v.r. 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
 
(Sp.zn.:  KS 3396/2017/VÝS/MH) 

http://www.mestonachod.cz/urad/vystavba/uzemni-studie.asp


Území řešené územní studií (označeno žlutou tečkovanou čarou): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:                                                         Sejmuto dne: 
                          ………………………….                                         …………………..…… 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce. 
 
Zveřejněno rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup: 

 

Vyvěšeno dne:                                                         Sejmuto dne: 
                          ………………………….                                         …………………..…… 
 
 
 
………………………………………………..………………………………………………………….. 
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
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