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V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ  ÚZEMNÍHO PLÁNU SLUNEČNÁ

Stavební úřad a úřad územního plánování MěÚ Nový Bor (dále jen „úřad územního plánování“) 
pořizuje v souladu s ustanovením § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů územní plán Slunečná. Pořizovatel 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje zahájení projednávání
    

NÁVRHU ZADÁNÍ  ÚZEMNÍHO PLÁNU SLUNEČNÁ

Návrh zadání územního plánu Slunečná je zpracován na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 
Slunečná o pořízení nového územního plánu a v souladu s ustanovením § 47 odst.1 stavebního 
zákona a v souladu s ustanovením § 11 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Návrh zadání územního plánu Slunečná bude vystaven na úřední desce Městského úřadu 
v Novém Boru a úřední desce obce Slunečná od

9. 11. 2012  do  9. 12. 2012

Návrh zadání územního plánu Slunečná 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 Slunečná.   
      Upozorňujeme tímto, že ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona

- Může každý uplatnit své připomínky k návrhu zadání ve lhůtě od  9.11.2012 do 9.12.2012.
- K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
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                                                                                                   Ing. Darina Měchurová
                                                                                                   vedoucí stavebního úřadu
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