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VEREJNA VYHLASKA
- oznámení o zahájení projednávání náu.rhu Zprávy o uphtňováni územního plánu Dolní Podluží

(UP Dolní Podluží).

Úřad územního plánovárií Městského úřadu Varnsdoď (dále jen ,,ÚÚP"; jako poiizovatei ve sm;,slu
ustanovení § 6 odst.2 adIe § 2 odst. (2)a) zákona č. l8312006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen ".stavební zákon") ve znční pozdějších předpisů. zpracoval v souladu s tlstanovením §
55 odst. ] za použití § 47 odst. l stavebního zákona ,,Zprávu o uplatňování územního plánu l)olní
Podluží za období 6/20l0 - 8l20l4* (dále.jen ,.Zpráva o uplatňování UP Dolní Podluží"), jejíž
součástíjsou pokynl,pro zpracoválrí návrhu Změnl,č. l územního plánu Dolní Podluží.

V souladu s ustanovením § 47 odst, 2 stavebního zákona zajistit ÚÚP ilorueenr o zl,eiejnéní návrhu
Zprá1,1,o uplutňování UP Dolní Podluží touto veřejnou v;.,hláškou

Návrh zplrir1,o uplatňotání Úp Dotní podluží, obsahující pokvny pro zpracování návrhu zrněny č, l
UP Dolní PodlLrží

bude vystaven k veřejnému nahlédnutí

v termínu od 19. záYí 2014 do 19. ííjna 2014

tj, po dobu 30ti dnů ode clne vl,věšení oznámení o zahájení projednávání na úředních deskách
městského úřadu varnsdorfa nrěstského úřadu Dolní podIuží,

Vzhlederl k rozsahLr dokutnentu je zpřistupnění celého obsahLI Zprávy, tl

Poďlu!í zajištěllt,l:
- \ tištěné podobě na měStských úřadech Varnsdorf a Dolni Podluži.
dn5, pondčlí a středu,
- r,elektronické podobě na rl,ebol,ých stránkách města Varnsdorf a obce Dolní Podlužl na
internetor jch adresách
lvrylr.tlolninotl l uzi.cz,
htttr://rvrrrr.ralnsdorf.czltlorvnIoltl/utr zpriryaou platnovani u ID.zip.

Poučen í:
Ve lhůtě do 15 dnú odc clne doručení tóto l,eřejné vvh|ášky s oznátnenín o projednáni návrhu
Zprál,t,o uplL,tltiot,tiní L':P Dolní Pottlttží na úřecinich deskách rněstského úřadu Varnsdorfa rněstského
úřaclLr Dolní Podluži tj. nejpozději do l9. října 201.1 (r,četně) nrůžc každý upl,itnil s\é
připonrínk,t,. Připomínkv lze uplatnit r,ýhradně písemnou formou, a to na adresu pořizor atele
ttl eJctt,,tt r zrltlrr t l!)lloló \,.2l]a|]lcni,

K připonrínkám podanýnt po uvedení,ch Ihůtách se ncpř,ihlíží.

uplatňování LjP Dolní

doporuěujerle úřední
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V připadě.jakjchkolil .dotazLj a, LrpřesriLrjicích itlfortlací sc ntohou občanó r pr,úběhtt celóho proccstt
pořizorárlí 0bťacet lla t]L]P N,,1crt] \'arnsclorf lnq, Václar Nechvíle. tcl.: 4l23722.11-211. k1. ]6j.
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