Městský úřad Česká Lípa
Stavební úřad - úřad územního plánování
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
doručení Návrhu zadání Územního plánu Tachov

Městský úřad Česká Lípa – stavební úřad, úřad územního plánování, jako příslušný orgán
územního plánování, který pořizuje v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, Územní plán Tachov

Oznamuje
v souladu s ustanovením § 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění
Návrhu zadání Územního plánu Tachov

Návrh zadání Územního plánu Tachov je zveřejněn a vystaven k nahlédnutí ode dne vyvěšení
veřejné vyhlášky, tj. od 28.03. 2017 do 27.04. 2017 na
úředních deskách ObÚ Tachov http://www.obectachov.cz/obecni-urad/uredni-deska/ a MěÚ
Česká
Lípa
http://www.mucl.cz/stavebni-u-ad-usek-u-ad-uzemniho-planovani-u-ednideska/ds-2364
V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona v zákonné lhůtě do 15 dnů ode dne
doručení veřejné vyhlášky, kterou se doručuje Návrh zadání Územního plánu Tachov, tj. do
27.04. 2017, může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky
Do 30 dnů od obdržení Návrhu zadání ÚP Tachov mohou dotčené orgány a krajský úřad jako
nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah
územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě
uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou
uplatnit podněty.
Nejpozději 7 dnů před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody
pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
V souladu s citovaným ustanovením stavebního zákona se k připomínkám, vyjádřením
a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
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Požadavky, podněty a připomínky zasílejte prosím na adresu:
Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování
Náměstí T.G.M. 1, 470 36 Česká Lípa

otisk razítka

Ing. Jaromír Smělý
v. r.
referent územního plánování
stavební úřad – úřad územního plánování

Příslušný správní úřad potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup, podle § 25 odstavce 2 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno dne: 28.03.2017

Doručeno:

12.04. 2017
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