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Oznámení o proJednání návrhu zadáni Změny č. í Územního plánu Jablonec n.N,

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Odděleni územníhoplánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou z títulu pořizovatele
Územního plánu Jablonec nad Nisou a jeho změn dte §6, odst.1, písm. a) ákona č. 183/2006Sb,
o územnim plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve zněn[ pozdějších předpisŮ

ozna

m uj e

v souladu se zněním § 55 odst. 2 a za použití§ 47 ákona.ó. 18312006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů projednávání návrhu zadáni Změny č. 1 platného Uzemního plánu Jablonec nad Nisou.

Návrh ladáni Změny č. 1 platného Územního plánu Jablonec nad Nisou je vystaven k veřejnému
nahlédnutí:

_

na Oddělení územního plánování Magistrát města Jablonec nad Nisou (ě.dv. 127 a 128,1,
patro budovy radnice - zejména v úředních dnech pondělí a středa od 8.00 do 'l1.30 hodin
a od 12.30 do í7.00 hodin, popřípadě v jiný domluvený termín),

na Krajském úřadě Libereckého kraje, odboru uzemního plánování a stavebního řádu, U
Jezu 642t2a, Liberec 2. _ lng. Gabriela Šípková,Xlll. patro, ě.dveří 1330 (doporučuje se
předem domluvittermín a využítzejména úřední dny ponděli a středa od 8,00 do 11.30
hodin a od 12.30 do 17 hodin),
na intemetov,ých stránkách statutárního města Jablonec nad Nisou v odkazu úřednídeska
(htto ://www. me§toiablonec. cz), a to v termín u

od

29. března

tet.: +420 483

20í8 do

29. dubna

20í8
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Poq_čení.wplývaiící ze stavebního zákona:

1. Do í5_ti dnú ode dne doručenívyhlášky (tj. do 29. dubna

2.

2018) mŮŽe kďdý uplatnit u

poňzovatele písemné pňpornínky.
bo 30 dnů od obdženínávrhu zadáni mohou dotčenéorgány a krajský úřad jako nadřízený
orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou poŽadavky na obsah Územního
plánu vyplývajícíz právních předpisů a územně plánovacích podkladů.

3o-ti dnů od obdženínávrhu zadání uplatní krajský úřad jako přísluŠnýúřad u
pofizovatele stanovisko. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhŮty doruěí přísluŠnýorgá1
ochrany přírody pořizovateli a příslušnémuúřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně

3, Do

přírody a krajiny.

4. oo
5.

gti+i anú Óo obdrženínávrhu zadání mohou sousední obce uplatnit u pořizovatele
podněty.
K pfipomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhŮtách se nepňhlíŽÍ,

MAGlSTRÁT nnrsrn
Jablonec nad Nisou
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