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oznáménío Dro|ednánÍ návrhu zadání změnv č. í3 c uzemního p|ánu sídelního útvaíuTuřnov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
titulu pořizovatele Uzerlního plánu sídelního
útvar[ Tumov a jeho změn dle $ 6 odst'l pism' a) zákona č- ]83/2006 Sb'' o územnímplánování a
stavebním řádu (dá1ejen stavebni zákon)' ve měni pozdějších předpisů
Úřad ťlzemníbo p]ánováaí Městského irřadu Tumov

Z

oznamuje

v so*ladu se zněnim $ 55 odst'

2 a 7a použjti s 47 stávebdho zákona' projednání náVrhu Zadání Zmčn]r

č.l3c platného územní}oplánu městaTurnov'

změna Šetýká:
l. lLú. Tufnov celkem 3 lokality (D]], Rl], ZEl3) změna pozemků ploch zeleň rozp|ílená a ]iDiová

na

plochy územi málých sídel

2. kú. Mašov u Turnova celkem 5 lokalit ( Ft3' Nl3' U13, x]3' ZC13) n,éna pozcmkťl p]och zeleň
Íozptylená a liniová na plochy územi mt ých síde1 a změna z chalakteÍu p|ochy parků. plochy zcmědělské
výroby na úZemíprúmysIové výroby (ZCl3)
3. l.|i Malý Rohozec celkem 2 lokaliq, (Kl3, s13) změna Z chalakteru plochy technického v'vbaveni na
pěstební plochy a aněna p]ochy zemědělské .Výroby na plochy územi malých side]
4' kú' Bukovina 1 lokalita (M ] 3) změna pozemků pěstební plochy na plochy Ílzcmi malých Sídel

Návrh zedání změny č.13 c phtlrého územtríhoplÁnu je rTstaYen kveřéjnému nrhlédnutí:
- na Úiadu územníhoplánováni Méstského úiadu v ].umové (č. dv' 210' lI' patro budo\.)'radnice

.

zejména v úředních dnech v pondělí a středu od 8'00 hodin do 17.00 hodin' popiipadě
dolrlluvený termín),
\e It' parie bJdo\) radni.e t lumolě.

vjiný

odboru územniho plrinování a stavebniho řádu, U Jezu
_Vladimil
patro' č' dveří 1330 (doponlčuje se piedem domluvit
2.
Mďan'
XTII'
642l2d, LibeÍec
pondě|í
a
středa od 8'00 do ] l.30 hodjn a od 12.]0 do 17 hodin)'
termín a vyuŽíl zejména úřední dny
na internetových stránkách města Tumov v odkazu úřednídeska
(htto://www'tumov'cz/radnice/udeska'htm)'
a to v t€ťmínu

na

Krajské úřadě Libereckého kaje,

od 13. února 2008 do 14. března 2008.

Pouěení. YvDlýYaiíď ze staY€bního

álonai

J.

Po dobu vystavení návrhu z5dlání můžekaždý uplatnit své připomínky.

2'

Dotčené oÍgány a Krajslcý úřad sdělí své požadav]q na obsa} zÍněny územního plánu města
vyplývajicí ze zvlaštníclr plá\ních předpisů k návrhu zadání Změny č'13 C platného územníhoplánu
města nejpozdějí do 30'ti dnů po obdřž€n' návňu Zadání.

3.

ve lhůtě do 30-ti dnů od obdržení návrhu zadáDi Změny č.1] C plaťnéhoÚzenmího plánu mohou
sousední obce uplatnit své podněty.

K

požadavkůmdotčených orgánů' krajského úřadu a
uplatněným po uvedenýoh lhůtách se nepřihlíŽí.

k

podnětům sousedních obcí nebo připomírrkám
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