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VEREJNA VYHLASKA
- oznámení o zahájení projednávání návrhu zadáni Změny č. I Uzemnílto plánu Cltřibskú.

Městský úřad Varnsdorí-. odbor správy, nrajetku a investic nrěsta. úřad úzenního plánováni (dále jen
..ÚÚt"rlot " poiizorareI lmenv č. l Úzernlriho planrr Clriibska tl P Clriibskárdle § J odlt. tlrat a §
6 zákona č. l83/2006 Sb.. o ťrzemním plánování a stavebním řádu ve zněni pozdějších předpisů (dáIe

jen ..stavebnízákon") a v souladu s ustanovením § 47 odst. ( l) stavebního zákona

oznamuJe
vy§tavení návrhu zadání Změny č. 1 UP Chřibská k veřejnému nahlédnutí

v termínu od 18. srpna 2017 do 18.záíi2017
tj. po dobLr j()ti clnů ode dne vl,věšení oznámerlí o zahájení projednávárrí rra írředních deskáclr
Městského úřadu varrrsdorf a Městského úřadu chřibská.

Vzhledem k rozsahu dokLrmentu je zpřístupněn í celého obsahu nálrhtt zadáttíZměn_\ i-. l ÚP Chiibská
Zaj iŠtěno:
- v tištěné podobě na rněstskýclr úřadecli Varrrsdorf a Chřibská. doporučujeme írřední dny pondělí a
středu-
- v elektronické podobě na webových stránkách města Varnsdorf a města Chřibská na internetovíclr
adresách
u.rlu .clrribska.cz.
http://rr u r.l. varnsdorf.cz"dorr, n load/up zadan izrnch ribska,zip,

Poučení:
Ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení této veřejné qhlášky s oznámeníIn o projednání návrhu
zad,ání Změny č. l ÚP Chřibská na írředních deskáclr rněstského úřadu Varnsdorf a městskélio írřadu
Chřibská - tj. nejpozději do 18. září 2017 (včetně) může každý uplatnit své připomínky.
Připomínky lze uplatnit qí,hradně písemnou formou, a to na adresu pořizovatele uvedenou
r zá|rlar i tohoto ozltálnení.
K připominkám podaným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

V případě jak"v'chkoliv dotazů a upřesňujících informací se mohou občané v průbělru celého procesu
pořizování obracet na ÚÚP H,teÚ Vanlsdorf Ing. Václav Nechvíle. tel.:,117 545 l86.

lng, Václav Nechvíle
írřad írzemního plánován í
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