MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
odbor hlavního architekta,
oddělení územního plánování, jako příslušný
Úřad územního plánování pro ORP Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Č.j.: HAUP/7125/032315/11-Jak
CJ MML 071692/12
Vyřizuje: Mgr. Jan Jaksch

tel. 485 243 111

Liberec, dne 23.05.2012

Obec Hlavice
Hlavice č.p. 54
463 48 Všelibice

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU HLAVICE
Magistrát města Liberec (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), na základě
zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu územního
plánu obce Hlavice a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.
Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona v souladu
s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a oznamuje, že veřejné
projednání návrhu územního plánu se koná

12.07.2012 v 17:00 hodin
se schůzkou pozvaných ve společenské místnosti u pohostinství v Hlavici, Hlavice č.p. 64.
Do návrhu územního plánu je možné nahlédnout od 4.6. 2012 u pořizovatele (v úřední dny po a st: 8:00
- 17:00, út a čt: 8:00 - 16:00 a pá: 8:00 - 14:00. Poslední pátek v měsíci je sanitární den – zavřeno) a na
obecním úřadě v Hlavici, pro kterou se územní plán pořizuje.
Formou umožňující dálkový přístup pořizovatele:
http://www.liberec.cz/wps/portal/statutarni-mesto-liberec/prakticke-informace/uzemni-planovani/uzemniplany-obci/hlavice
a na elektronické úřední desce obce Hlavice:
http://www.obechlavice.cz/index.php/uedni-deska
Upozornění:
Nejpozději při veřejném projednání mohou podat námitky proti návrhu územního plánu vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. V námitkách
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou.
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Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky, k později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko
k připomínkám a námitkám, k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

Ing. Petr Kolomazník
vedoucí odboru hlavního architekta

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 45 dnů tj. od 25.5. 2012 do 12.7. 2012

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

