MAGISTRÁT
oddělení

MĚSTA

LIBEREC

odbor hlavního
architekta,
územního
plánování,
jako

Úřad územního

plánování

pro ORP Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

tel. 485 243 111

Č.j.: HAUP/71l0/043104112-Te
CJ MML 168556/12
Vyřizuje: Ing. Teplá Michaelal485 243 527, Stanka Radirnl485 243 519

Veřejná

příslušný

Liberec, dne 10.l2.2012

vyhláška

Oznámení o projednání

návrhu zadání

územního plánu
obce
v

Simonovice
Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování pověřené
výkonem činnosti úřadu územního plánování jako pořizovatele územně plánovacích podkladů a
územně plánovací dokumentace
(dále jen "pořizovatel"),
podle ustanovení § 6 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební
zákon"),

oznamuje
touto vyhláškou, v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona:

zahájení projednávání zadání
a

vystavení úplného návrhu zadání Územního plánu Šimonovice
k veřejnému nahlédnutí minimálně po dobu 3D-ti dnů, tj. v době od 10. 12. 2012 do 9. 1. 2013 na níže
uvedených místech:
Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, 3. patro
budovy radnice (Nám. E. Beneše 1/1), Č. dveří 308.
Obec Šimonovice, Minkovická č. p. 70, 463 12 Šimonovice

Č.j. CJ MML

str. 2

168556/12

Na
adrese
http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/uzemni-planovaniluzemniplany-obci/obec-simonovice/novy-uzemni-plan/
- stránky územního plánování.

Návrb zadání ÚP Šimonovice je zpracován pro celé správní území obce

Šimonovice.

Poučení: Ve smyslu § 47 odst. 2, stavebního zákona v platném znění:
- Každý může uplatnit své připomínky nejpozději do 30-ti dnů ode dne vyvěšení
této vyhlášky. Posledním dnem podání je středa 9. ledna 2013. K připomínkám
podaným po této lhůtě se nepřihlíží.
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Ing. Petr Kolomaznfk
vedoucí odboru hlavního architekta

Toto oznámení musí být vyvěšeno od 10. 12. 2012 do 9. 1. 2013.
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Sejmuto dne:

Vyvěšeno dne: .....

70

463 12 SIMONOVICE

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje úplné vyvěše
zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád.
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a sejmutí vyhlá ky podle ustanovení § 25 odst. 2,

