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V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ  NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ  ÚZEMNÍHO PLÁNU  
POLEVSKO

Stavební úřad a úřad územního plánování MěÚ Nový Bor (dále jen „úřad územního plánování“) v souladu 
s ustanovením § 6 odst.1 písm.c) a § 55 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovává zprávu o uplatňování územního plánu 
Polevsko. V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje zaslání 

NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POLEVSKO

Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Polevsko je zpracován v souladu s ustanovením § 55 odst.1 
stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Polevsko bude vystaven na úřední desce 
Městského úřadu v Novém Boru a úřední desce obce Polevsko od

14. 5. 2014  do  27. 6. 2014

Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Polevsko je dále k veřejnému nahlédnutí na MěÚ         v Novém 
Boru, stavebním úřadu a úřadu územního plánování, Krajském úřadu Libereckého kraje, odbor územního 
plánování a stavebního řádu (doporučuje se využívat úřední dny Po, St 8-11,30, 12,30-17 hod.) a obci 
Polevsko.   
      
Upozorňujeme tímto, že ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona

- může každý uplatnit své písemné připomínky k návrhu zprávy o uplatňování UP ve lhůtě    
  od 14. 5. 2014 do 12. 6. 2014
- mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit vyjádření, krajský úřad dále stanovisko           
  a sousední obce podněty ve lhůtě od  14. 5. 2014 do 27. 6. 2014  
- nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody 
  pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny
- k připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
                                                                                                                                                                            
  Otisk razítka                                                                                     podpis            

                                                                                                
                                                                                                            Ing. Darina Měchurová
                                                                                                              vedoucí stavebního úřadu

                                                                                     a úřadu územního plánování



Obdrží:
Obec Polevsko
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu

DO :      
              HZS LK Česká Lípa
              KHS LK Česká Lípa
              Ministerstvo dopravy Praha
              MPO ČR Praha
              Ministerstvo vnitra Praha  
              Ministerstvo životního prostředí Praha
              Ministerstvo životního prostředí Liberec
              Městský úřad Nový Bor, OŽP
              Městský úřad Nový Bor, SÚ a ÚÚP, pracoviště památkové péče
              Městský úřad Nový Bor, odbor dopravy
              Obvodní báňský úřad Liberec
              Státní energetická inspekce Liberec
              Státní pozemkový úřad Česká Lípa
              Vojenská ubytovací a stavební správa, Litoměřice
              Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, SCHKO Lužické hory  

Sousední obce

Kytlice
Nový Bor
Okrouhlá
Prysk
Svor
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