
Městský úřad Varnsdorf
Stavební úřad oddělení úzernního plánování

nárl, E, Benešc.17{)
.1{)7 ,17 VAR\SDoRF
Tel: +.l2() .1l7 545 lll

varnsdoría vamsdor1'.cz
http:ilwww,varnsdor1',cz

Měu varnsdorf
obec Homí porlluži

Vllš dopis čj,:
Zc dnc:
\ašc čj,: MLVA ó]ó.l4i ]0]{)NechV

Vl,řizujc: lng, Václav Ncchvile
Linka: :ll75.15ll]ó
Datutn: 03-0ó,2020
E-rnail: vaclav,ncchviletrl vamsdort,cz

Veřejná vyhláška

Oznámení o projednáni návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Podluží
včetně návrhu zadání Změny č. 5 Územního plánu Horní Podluží

Městský úřad Vanrsdorí', úřad územního plánování jako pořizovatel Úzenrnílro pLánu Homí Podluží a
jelro změn podle § 2 odst. 2a) a § 6 zákona č. l83/200ó Sb,. o územnínr plánování a stavebního řádu v
platném znění (stavební zákon).avsouladusustanovením§47odst.2a3stavebníhozákonaa
rnetodickým pokynerrr MMR

oznamuje
v.vstavení návrhu Zprávv o uplatňování Územního plánu Horní Podluží včetně návrhu
zadáni Změny č. 5 Územního plánu Horní Podluži a

v v zý v á

k uplatnění připomínek v termínu od 8.6.2020 - l0.7.2020

Dte § 50 odst, 3 stavebního zákona ve výše uvederré lhůtě může každý uplatnit své pisemné
připomínky na adrese pořizovatele (Městský úřad Vanrsclorí. úřad územního plánování).
K později uplatrrěným připomínkám se nepřihlíží.

Návrh Zprtil,v o ttpluíitovtittí {':cntníhu lll,inu H,,t,tti hllluži včeíně rrávrhu zadání Změny č. 5
Uzemního plánu Homí Podluži je k nalrlédnutí u pořizovatele - Městský úřad Vamsdoď. úřad
územnil-ro plánování. Nánrěstí E. Beneše 470, kancelář č. 2J , zárovei bude v terminu od 8. června
2020 cto l0. července 2020 vystaven v elektronické podobě na stránkácl-r města Varnsdoriu a na webu
obce Homi Podluží:
https: rv rvrr . r. anrsdort. cz, dorvnload, up Z!!!p_Z!]Ii]]p.P!!1'
rvrl,rr.lronripodluzi.cz
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ustJno!cni § ]5 odsl. ] spúvniho iídu,

Vwěšeno: 8.6.2020 Sejrnuto:

Banka: ("cská spořitelna. a,s,. pobočka Vilrnsdort. Čislo účtu: l9-09] l .]llJ j]91()s()(l. lť : (|()]6l 7ls. D!ť : CZ(x)]6l 7 ls

(ý tn


