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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Uřad územniho plánování Městského úřadu Tumov z titulu pořizovalele Územního p|ánu města
Tumovajeho zrněn d]e $6, odst' 1, písm. a) zákona č' ] 83/2006sb. o územnímp]ánoviíní
a stavebnim iádu
(stavební ákon)

oznamuje

v souladu se-měním $ 55 odst. 2 a za použití 47 zákona
$
města Tumov'

č'ljB platilého úzernníhopiánu

č' 133/2006 sb. prqjednání návrhu zadání změnv

Změna se fýkí:
l. kú. Malý Rohoz€c - změna pozemků za pivovaťem z charakteŤu plochy zemědělské výroby na plochy
územíprumyslové Úroby (lokalitá L 13)
2. lLÚ. TurŤoY - ulice U Tří svatých, u hvězdámy zména z charakteru plochy parkú na plochy
veřejného
zá]mu (Iokrlita Y 13)
3. l(ú. Turnov . ulioe Rubínova, změna z charakeřu plochy ob),tné
územi a smíšenéúzemi na plochy zeleň
íozptý]ená a liniová (lokA|ita zA 13)
Návrh zadání
č.13B platného úz€mníbo plánu je Yystrv€tt k Y€řejnéEu nahlédnutí:
1,měny
- na Uřadu
územního plánování Městského úřadu v Tumově (č.Clv. 21o, II. patro budovy radnice
zeJmena v úředních dnech v ponděIi a stiedu od 8.o0 hodin do 17.00 bodin' popřípadě
vjiný
domluvený te.mín)'
- Ve TT' parÍe budo\} radnice v TJmové,
- na Krajskénr úřadě Libereckého křaje, odboru územííhoplánování a sravebního řádu, U Jezu
642l2a, Liberec - v]adimíř Mďan' xIlI. patro, č' dveř' 1330
idoporučuje se předem domluvit termín
a vyuŽít zejména úřední dny - pondělí a středa od 8.00 do i l.3o hodin
iod 12.30 do l7 hodin),
. na lntemetových stránkách města Turnov v odkazu úřednídeska
(http://www'tumov'cŽradnice/udeska.ht.!)' a to v termínE

od 5. února 2008 do ó. března 2008.
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Poučení.wDlývaiíci ze stavebního zákona:

1.

Po dobu vystavení návrhu zadání můžekaždý uplatnit své připomínky.

2.

DotčenéoBíny a KÍajsk]i úřad sdělí své požadavky na obsah změny územniho plánu
města
vy'plývající ze zvlášt!ích prá.i,ních předpisů k návrhu zadáaí zněny č.J3ďplatného územníbo plánu
města nejpozději do 3G.ti d!ů po obdrŽeni návrhu zadání-

3. ve

lhůtě do 30-ti dnů od obd.Žení návlhu Zad]áni změny č. 13 B platného územniho pilínu
mohou
sousední obce uplatnit své podněty.

K pozáda.lkům dotČenich.orgánů' krajského úřadu a
upIalněn)m po U\edenich Ihůlách 5e nepíih|íŽi'

k podnětům sousednich obcí nebo připom'nkám
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