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Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Jabtonec nad Nisou
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územníhoa hospodářského rozvoje - oddělení
územního plánování z titulu pořizovatele Územního plánu Jablonec nad Nisou dle ustanovení § 6
odst. ,| písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"),

oznamuje zaháiení řizení o návrhu 7mény é.2 Územního plánu Jablonec nad Nisou pořizované
zkráceným způsobem v souladu s ust. § 55b a § 52 stavebního zákona a dále dle ustanovení §
172zákona č.500/2004Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,
Veřejné projednání návrhu Zmény č. 2 Územního plánu Jabtonec nad Nisou pořizované

zkráceným způsobem se uskuteění

dne

10.

prosince 2018 (pondělí) v

15.30 hodin

v zasedací místnosti é. dv. 202,1l. patro radnice v Jablonci nad Nisou, a to s odborným uýkladem
zpracovatele dokumentace, kterym je f. SAUL s.r.o. Liberec.

Návrh Změny ě. 2 Územního plánu Jabtonec nad Nisou je vystaven k veřejnému nahlédnutí na
následujících místech
:

- Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a hospodářského rozvoje oddělení územního plánování (ó.dv. 127 a 128, l. patro budovy radnice - zejména v úředních
dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 17.00 hodin, popřípadě v jiný domluvený termín),
- Krajshý úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, U Jezu
642l2a, Liberec 2. - lng. Gabriela Šípková,Xll!. patro, č. dveří 1330 (doporučuje se předem
domluvit termín avyužítzqménaúřední dny pondělí a středa od 8.00 do 1't.30 hodin a od 12.30
do 17.00 hodin),

- internetové stránky

r

statutárního města Jablonec nad Nisou v odkazu úřední deska

http ://www. m estoi ab!o nec. cz ).
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Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územníhoa hospodářského rozvoje - oddělení
Územního plánování z titulu pořizovatele Územního plánu města Jablonce nad Nisou a jeho změn
vyzÝvá

zástupce dotčených orgánů, Krajského úřadu Libereckého kraje, sousedních obcí, dále
vlastníky dotěených pozemkŮ a ostatní veřejnost k účastina veřeiném jednání.
Poučení:
a

a
a

.
.
o

Námitky proti návrhu změny územního plánu mohou uplatnit pouze vlastníci pozemků a
staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky
lze uplatnit nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání a musí obsahovat
odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí dokladujícídotčená práva a vymezení
územídotčenéhonámitkou.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání můžekaždý uplatnit své připomínky.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání uplatní dotěené orgány a krajský
úřad jako nadřízený orgán svá stanoviska.
Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny
identiíikačnímiúdaji a podpisem osob, které ie uplatňují.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
stanoviska, námitky a připomínky adresujte na Magistrát města Jablonec nad Nisou,
oddělení územního plánování, Mírovénáměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou.

lng. Michaela Smrčková
vedoucí oddělení územního plánování
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