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OZNAMENI

PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍ STUDIE PR0 PLOCHU „US2 -

PLOCHA C829, CHOTYNĚ"
Magistrát města l.iberec. `]dbor hlavního architekta. oddělcni' územní plánováni'` jako úřad
ú/.cmni'ho pláno\'ání (dále jen ..poři7()\atel..) při'slušn}' podle § 6 íákona č.183/200(i Sb.` o

územním pláno\'ání a sta\'ebním řádu (dále jen "sta\'ebni' /ákon"). \.e /něni' po?dějši'ch předpisů.

na základě § 30 sta\ebního zákona a požada\'kii \'}pl.\''\aji'c`i'ho z ú/.emního p]áiiu Chot.\'ně
zpracoval zadáni' územní studie` na základč kterého b}'l zprac`o\'án návrh územn]' studie ..US2 Plocha (`829. C`hot}'ně.. (dále jen j'izemiii' studie.`).

Nad rámec stavebního zákona se pořizovatel rozhodl zveřejnit návrh
zpracované územní studie
ísemnému
omínkování v termínu do 15. 5.
2019.

Protože sta\'ebni' z.ákon. nestano\uje zpúsob projednám' územni' studie. rozh()dl pořizovatel o
náslcdujícím postupu:
1)

Osob}. jejich;, \'lastni.`ké nebo jiné \ěcné r)rá\o múže b}'i řcšeni'm ú/.emní studie

při'mo dotčc`no. mohou dát k návrhu územní studie námitku \' píscmné podobčV.\hodnocem' podaných námiteL bude s()iičástí dokumcntaci` ú/emní studie.
2)

Kdokoli\'

může

dát

pŤipominku

kná\'rhu

územni'

studie

\.pi'semné

p()d()bě.

V},hodnocem' připomínek bude součásti' dokumcntai`c úzi`mni' studic.
3)

Dotčené orgán}' mohou podat s\é \'}'jádi--cní \' píscmné podobč. pc)kud se dotčen}'
orgán ne\ }jádři'. má se /.a to. Že s návrhem územni studie souhlasí.

Do ná\.rhu ú?emni studieje možné nahlédnout u pořizo\atele \ úřední dn) po a st: 8:00 -17:0()`
út a čt: 8:00 -16:00 a pá: 8:00 -14..00 v budovč Radnice \' kanc`eláři č. 302 (nám. Dr. E. Beneši'

I ` Liberec). Poslední pátek \' měsi'ci je sanitámí dcn -za\'řc'.no.

Uzeinní studie je `' elektronické podol)ě umís.ěna na adrese:
lihll-l.l.

íqt_ť±-_th±fl,iliLi.i./i`iijj]i±

ie 1 SJ

\'r2

(.` j. CJ MML 08273(t t`)

Poučení:
Posledním dnem podání je středa 15. k`'ětna 2019. K připomínkám. námitLám a vyjádřením
podaným po této lhůtě se nepřihlt'ží.

Podání musí být učiněno písemněamůže být učiněno: poštou naadresu Magistrát města
Li.berce. odbor hla\'ni'ho archi{ckta. odděieni' územni'ho pláno\ áni'` nám. Dr. E. Beneše 1. 460 59

Liberec 1 nebo osobně napodatelnu Magistrátu města Liberce.
elektronicky
dodatové
schránky
města
l.iberi`e
7i`6b}J6u

podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný
nejsou možné!

elektronický

Dále může být učiněno
nebo
naelektronickou

podpis). Jiné

způsoby

podání

Ing. Petr Kolomazni'l{
vedoucí odboru hlavního architekta

Toto oznámení musi' b.Ýt vyvěšeno od 15. 4. do 15. 5. 2019.

'..

Sejmuto

V}'věšeno dne:

1J-. { . #44c'

Razítko. podpis orgánu` kter}'' potvrzuje \'yvěšení a sejmutJ' oziiámeni'.
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