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oznámení o proiednání návrhu zadání Územniho plánu
obce Lažanv

VEŘEJNÁ VYHLAŠKA
.. Uřad územníhoplánovláni Městského úřadu Tumov ztitu]u pořizovatele ÚzeÍního plánu obce Lažany
die $ó, odst' t, písm. a) ákona č. 183/200ó Sb.' o územním plánování
a stavebníáiaau t staveuni zaton l

oznamuje
v souladu se znění]n s 55 odst' 2 a za použitís 47 ].ákona č'
183/2006 sb.

proiednání návrhu zadání Územniho o|ánu obce Lažany.
v návrhu z'dfuí jsou stanoYeny hlavlí cí|e a požadavky la zpracování Úzernního plánu

Lažanv.

obce

Návrh zadánÍ úz€mního plánu obce Laány j€ vystsven k Yeř€jnému
nshlédnutí:

.

na Uřadu územního plánování Městského úřadlr v Tumově (č.
dveří 2] 0, ll' patro budo\,y rad ice
zejména v úředních dnech v pondělí a stie<lu od 8.00 hodin do
l/'00 hodin. popiípadévjini
domiuvený termín)'
ve II' patře budovy radnice v Tumově,
na obecDím úřadu Lažany,
na úřední desce obce LaŽany,
na |ntemetových stránkách obce Lažaoy ( http://wý\'/'obecni
urad'net/lazany)

.
.
-

-

úiad-e.Libereckéhokaje. odboru ,i'"tnnlIlo pIÁo*inG
:i"Í*j:!:'
o4zlla.
L|be|ec. x]l|' parro. č dveří l3J0 (doporučuje

staviúniho řádu, U Jezu

se předem domluvit termín a v'vužítzejména

úřednídny.pondělíastředaod8.0odot1.3oioaináoat).:oaorir'"i"l,........
na intemetových stránkách města Tumov v odkazu úřední
deska

(http:/'vww.tumov.c/rd

,

etovtelmÍtú

od 18. února 2008 do 19. března 2008.
TEL:
48l ]6ó IIl
48i ]ó6l12

E-MAII.:
M

CilÚ!a!!!.q!!!E?

lČo:

BANKovNi sPoJENÍ]

00216221

ccski Špořile|na' a.s' ŤumoÝ
Ó 27'l26]075359/0800

Poučení. '"Ťolývaiícíze stavebního zákona:

1.

2.

Po dobu vystaveni návrhu zaďíní ú7emního p]ánu obce
LaŽany můŽe každý uplafuIt své připomínky'
Dotčenéorgány a KÍajsKJ* úřad sdělí své požadavky
na obsah zadání územníhoplánu oboe Lažany
vyplýva,jíci ze zvláštních právních předpisů k návrh; zadání územního plánu
obce Lážany nejpozději
do 3Gti dnů po obd.Žení návrhu zadání.

3' ve

lhůtě do 30-ti dnů od obdrženi návrhu zadání územniho pliinu
obce LaŽany mohou sousednÍ

obce uplatnit své podněly'

K poŽadaJkům dotčených orgánů, krajského Úřadu a k podněhim sousednícb
obci nebo připomínkářn
up]aměným po uvedených lhůtách se n;přihlíží.

M.ésIský úřad
,"ii": j"íu'afiB'ů

\.

Vt

ř*

RNDr. Mirosláv Varga
vedoucí odboru lozvoje mésta
vy
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