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VEREJI\A VYHLASKA
Oznámení o zahájení projednávání návrhu zad,ání

úzpvrNírro pLÁNu vARNsDoRF.
Městský úřad Vamsdoď, odbor sprály majetku a investic města, úřad územního plánovaní (dálejen

,,UUP") jako pořizovatel Uzemního plánu Varnsdorf (dále jen,,UP Varnsdorf') dle § 2 odst. (2)a) a §
6 zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dálejen ,,stavební

zákon") a v souladu s ustanovením § 47 odst. (1) stavebního zákona

oznamuJe
vy§tavení návrhu zadání UP Varnsdorf k veřejnému nahlódnutí

v termínu od 15. června 2016 do 15. července 2016
tj. po dobu 30ti dnů ode dne lyvěšení oznámení o zahájení projednávání na úřední desce Městského
úřadu varnsdoď
Váledem k rozsahu dokumentu je zpřístupnění celého obsahu návrhu zadání ÚP Varnsdoď
zajištěno:
- v tištěné podobě na městském úřadu Vamsdorl doporučujeme úřední dny pondělí a středu,
- v elektronické podobě na webové stránce města Vamsdorf na intemetové adrese

http://www.varnsdorfl .

Poučení:
Ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručeni této veřejné lyhlášky s oznámením o projednání návrhu
zadání ÚP Vamsdoď na úřední desce městského úřadu Vamsdorf - tj. nejpozději do 15. července
2016 (včetně) může každý uplatnit své připomínky. Připomínky lze uplatnit výhradně písemnou
formou, a to na adresu pořizovatele uvedenou v záhlaví tohoto oznámení.

K připomínkám podaným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

V případě ja\ýchkoliv dotazů a upřesňujících informací se mohou občané v pruběhu celého procesu
pořizování obracet na truP MěU Vamsdorf - Ing. Václav Nechvíle, Radka Kamberská, tel.:
41231224l -244, kl. 1 63,

Ing. Václav Nechvíle
úřad územního plánování
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