Městský úřad Česká Lípa
Stavební úřad - úřad územního plánování
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu Žandov
Městský úřad Česká Lípa – úřad územního plánování, pořizovatel Územního plánu Žandov,
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s ustanovením § 52 a § 22 stavebního zákona
doručuje návrh ÚP Žandov spolu s Vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území a-

oznamuje konání veřejného projednání návrhu ÚP Žandov,
které se uskuteční

dne 18.1.2021 od 15:00, v budově městského úřadu Žandov.
Do návrhu ÚP Žandov a dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je
možné nahlédnout do 25.1.2021 na těchto místech:
 na elektronické úřední desce města: Česká Lípa – část ‚Stavební úřad - Úsek úřad
územního plánování‘
- https://www.mucl.cz/stavebni-u-ad-usek-u-ad-uzemniho-planovani-u-edni-deska/ds-2364
 v budově městského úřadu Žandov,
 u pořizovatele, v budově městského úřadu Česká Lípa - úřadu územního plánování,
Moskevská 8 (II. patro),
V souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti mohou podat námitky1,
 každý může uplatnit své připomínky,
 dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní stanoviska k částem řešení,
které byly od společného jednání změněny.
Lhůta pro podání námitek, připomínek a uplatnění stanovisek je nejpozději do 7 dnů ode dne
veřejného projednání tj. do 25.1.2021. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám
a námitkám se nepřihlíží.

Námitky lze podat pouze písemně. Musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva a vymezené území dotčené námitkou.
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Adresa na doručení stanovisek, námitek a připomínek:
Městský úřad Česká Lípa - úřad územního plánování, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1,
470 36, Česká Lípa

otisk razítka

Bc. Miroslav Cingel v.r.
referent územního plánování
stavební úřad – úřad územního plánování
Příslušný správní úřad potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup, podle § 25 odstavce 2 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
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