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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o konání společného jednání o návrhu Změny č.1 územního plánu Nový Bor
Městský úřad Nový Bor, stavební úřad a úřad územního plánování (dále jen „úřad územního
plánování“) pořizuje v souladu s ustanovením § 6 odst.1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Změnu č.1 územního plánu
Nový Bor. Pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst.2 stavebního zákona oznamuje konání

společného jednání o návrhu Změny č.1 územního plánu Nový Bor
Společné jednání o návrhu Změny č.1 územního plánu Nový Bor se bude konat dne

7. 12. 2017 v 10.00 hod. na MěÚ v Novém Boru, SÚ a ÚÚP, I.patro, č.dveří 12.
Návrh Změny č.1 územního plánu Nový Bor, grafická i textová část, je k nahlédnutí na MěÚ v Novém
Boru, SÚ a ÚÚP, budova „A“, Nám. Míru 1 a na Krajském úřadu Libereckého kraje, odbor územního
plánování a stavebního řádu.
Doporučujeme využívat úřední dny Po, St 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod.
Upozorňujeme tímto, že ve smyslu § 50 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) dotčené orgány sdělí svá stanoviska nejpozději do 30 dnů
ode dne společného jednání, tj. do 8. 1. 2018 Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit své
připomínky. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
Do 30 dnů ode dne doručení, tj. do 22. 12. 2017 může každý uplatnit u pořizovatele písemné
připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Elektronická podoba uvedené změny je dostupná na FTP úložišti města, link je ftp://portal.novy-bor.cz , nejlépe
se stahuje nějakým klientem (např. Total Commander). K úložišti se musíte přihlásit jménem novybor\noboftpex a heslem, které je No369*Ext. Po přihlášení uvidíte tři složky, vstupte do složky prenos a v ní
je složka UP_NB_ZM, kde jsou soubory změny č.1 uzemního plánu.

Otisk razítka
podpis
Ing. Darina Měchurová
vedoucí stavebního úřadu
a úřadu územního plánování

Obdrží :
Město Nový Bor
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
DO :
HZS LK Česká Lípa
KHS LK Česká Lípa
Ministerstvo dopravy Praha
Ministerstvo obrany 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
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, SCHKO Lužické hory
Sousední obce :
Česká Lípa
Chotovice
Okrouhlá
Polevsko
Radvanec
Skalice u České Lípy
Sloup v Čechách
Svojkov
Svor

