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Městský úřad Rumburk 
Městský úřad, Tř. 9. května 1366/48, 408 01  Rumburk 

Odbor regionálního rozvoje a investic 

Úřad územního plánování 

 

č.j.: ORRI/18552-18/2580-2018/sud 
 

VYŘIZUJE:      Lucie Šudomová 

ODBOR:          ORRI     

TEL.:                 412 356 248 

E:MAIL:                  

DATUM:          10. 5. 2018 

 

počet listů:        2     

počet příloh:     0 

počet listů příloh:  0 

 

Město Varnsdorf 

Nám. E. Beneše 470 

407 47 Varnsdorf 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

dle § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

 

OZNÁMENÍ 

O KONÁNÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU RUMBURK 

A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU RUMBURK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

 

Městský úřad Rumburk, odbor regionálního rozvoje a investic, úřad územního plánování (dále 

jen „pořizovatel"), jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon ) ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona, oznamuje, 

že společné jednání o návrhu Územního plánu Rumburk se bude konat: 

 

dne 28. 6. 2018 (čtvrtek) v 10 hod. 

v zasedací místnost A34 (5. podlaží), MěÚ Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 

408 01  Rumburk 

 

- dotčené orgány uplatní stanoviska a sousední obce připomínky do 30 dnů ode dne 

společného jednání. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. 

 

- do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 28. 6. 2018 včetně, může každý 

uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se 

nepřihlíží. 
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Vzhledem k rozsahu projednávané dokumentace ji není možné zveřejnit na úřední desce 

v úplném znění a v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen správní řád), je dokumentace návrhu Územního plánu Rumburk 

k nahlédnutí: 

V tištěné podobě: 

- u pořizovatele územního plánu, Odboru regionálního rozvoje a investic, Úřadu 

územního plánování, Odboru regionálního rozvoje a investic – 4. podlaží, kancelář 

dveře č. B 44, Městský úřad Rumburk. 

V úřední hodiny, pondělí, středa 8.00 - 12.00 hod 12.30 – 17:00 hod., ostatní dny po 

telefonické domluvě na tel. čísle 412 356 248  Lucie Šudomová, tel. čísle 412 356 219 

Ing.arch.Aleš Höll, nebo na tel. čísle 412 356 233, 725 712 737, Ing.Dagmar Mertlová 

vedoucí odboru)  

V elektronické podobě (umožňující dálkový přístup): 

- na elektronické úřední desce: https://eportal.rumburk.cz/wab/eud/Eud.action . 

Stanoviska a připomínky podávejte písemnou formou do podatelny Městského úřadu 

Rumburk nebo zasílejte na adresu: 

Městský úřad Rumburk 

Odbor regionálního rozvoje a investic,  

úřad územního plánování 

Tř. 9. května 1366/48 

408 01  Rumburk 

 

nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na adresu 

elektronické podatelny Městského úřadu Rumburk: epodatelna@rumburk.cz  

 

či datovou schránkou Městského úřadu Rumburk:  sdrbhgg  

 

 

 

Lucie Šudomová  

oprávněná úřední osoba 

Odbor regionálního rozvoje a investic  

Úřad územního plánování 

Městského úřadu Rumburk 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:                     Sejmuto z úřední desky: 

 

https://eportal.rumburk.cz/wab/eud/Eud.action
mailto:epodatelna@rumburk.cz
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