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Městský úřad Česká Lípa 
Úřad územního plánování

náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o veřejném projednání  návrhu změny č. 1 ÚP Okna

Městský úřad Česká Lípa –  úřad územního plánování, ve funkci pořizovatele změny 
č. 1 ÚP Okna, dle § 6, odst. 1 zákona č.  183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění, pořídil v souladu s § 50 
stavebního zákona zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Okna, projednal 
ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi a v souladu s § 52 
odst. 1 stavebního zákona a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

o z n a m u j e

zahájení řízení o návrhu změny č. 1 územního plánu Okna a veřejné projednání 
návrhu změny č. 1 územního plánu Okna, které se uskuteční 

ve středu 3.8. 2011 od 14:00 hod. na obecním úřadu Okna, č.p. 40

K veřejnému projednávání zveme občany, dotčené orgány a sousední obce. Návrh 
změny č. 1 územního plánu Okna bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 
dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky.

- na obecním úřadu Okna, 
- u pořizovatele v budově MěÚ Česká Lípa v kanceláři úřadu územního 

plánování, Moskevská 8 (II. patro) v České Lípě,
- na  Krajském úřadu Libereckého kraje, odboru ÚP a SŘ, 
- a na internetových stránkách Města Česká Lípa – úřední deska: 

http://www.mucl.cz/cz/urad-a-samosprava/mestsky-urad/uredni-deska/ceska-
lipa/usek-urad-uzemniho-planovani/

Upozorňujeme tímto, že ve smyslu § 50 stavebního zákona
(2) Námitky proti návrhu změny územního plánu mohou podat pouze vlastníci 
pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.

Váš dopis zn.:    -
Ze dne:               -
Naše zn.: MUCL/56265./2011
Vyřizuje: Ing. Jaromír Smělý
Telefon: 487 881 191
Počet listů dokumentu: 1
Počet příloh/počet listů příloh: 1

Datum: 17.06.2011
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(3) Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené 
osoby dle odstavce 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle 
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 
Dotčené úřady uplatní na závěr projednání své stanovisko k připomínkám 
a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se 
nepřihlíží.

Adresa doručování písemných stanovisek, připomínek a námitek (musí být opatřeny 
identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje): 

MěÚ Česká Lípa – Úřad územního plánování
Náměstí TGM 1, 470 01 Česká Lípa 

S pozdravem

Ing. Jaromír Smělý
referent úřadu územního plánování

Vyvěšeno:  20.6. 2011 

Sejmuto: 3.8. 2011 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení




