MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR
stavební úřad a úřad územního plánování
nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, fax 487 726 160, tel. 487 712 324, e-mail: dmechurova@novy-bor.cz
_____________________________________________________________________________________________________

Sp.zn.: SU 148/2016-zm2Chot/Mě-7
MUNO 36746/2018
vyřizuje : Ing. Měchurová

VEŘEJNÁ

Nový Bor 3. 4. 2018

VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.2
ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOTOVICE
Stavební úřad a úřad územního plánování MěÚ Nový Bor (dále jen „úřad územního
plánování“) pořizuje v souladu s ustanovením § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
změnu č.2 územního plánu Chotovice. Pořizovatel v souladu s ustanovením § 52 stavebního
zákona oznamuje konání

veřejného projednání návrhu změny č.2 územního plánu Chotovice
Veřejné projednání návrhu změny č.2 územního plánu Chotovice se bude konat dne
10. 9. 2018 v 16.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Chotovice
Návrh změny č.2 územního plánu Chotovice, grafická i textová část je k nahlédnutí na úřední
elektronické desce MěÚ v Novém Boru (veřejná vyhláška), SÚ a ÚÚP, budova „A“, nám. Míru
1 a Krajském úřadě Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu Liberec
a obci Chotovice. Doporučujeme využívat úřední dny Po, St 8-11.30, 12.30-17 hod., obec
Chotovice Po 13.00-17.00, Út 15.00-20.00 hod a to v termínu
od 4. 8. 2018 do 17. 9. 2018.
Stavební úřad a úřad územního plánování MěÚ Nový Bor z titulu pořizovatele změny č.2
územního plánu Chotovice
vyzývá
zástupce dotčených orgánů, Krajského úřadu Libereckého kraje, sousedních obcí, dále
vlastníky dotčených pozemků a staveb a ostatní veřejnost k účasti na veřejném jednání
Upozorňujeme tímto že,

- ve smyslu § 52 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále
jen „stavební zákon“) mohou námitky proti návrhu územního plánu podat pouze vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti
- ve smyslu § 52 odst.3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen „stavební zákon“) může nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání každý
uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako příslušný orgán uplatní ve stejné lhůtě
stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§50) změněny. K později
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
- ve smyslu § 52 odst.4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen „stavební zákon“) se ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o
kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu
vydaného krajem, se nepřihlíží
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