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VEŘEJNÁ VYHúŠKA
Uřad úzenííhoplánování Městského úřadu Tumov z tjfulu pořizovatele Územního plánu města TulDv a
jeho zněn dle $6, odst. i' písm. a) zríkona č. l83/2006sb. o územnímplánováni a stavebním řádu (staňní
zákon)

oznamuje
v souladu se zněním $ 55 odst' 2 a za pouŽítí$

'17

zákona č. 18j/2oo6 sb'

pmjednání návřhu zádání aněny č. 14 plaÍuého územniho plánu města Tumov'

změua se týká:
1. l.,ú' TumoÝ celkem 10 lokalit (1-1o) změna pozemků ploclr zeleň rozpťý|ená a liniová- plochy deně,
p]ochy omých půd na plochy územímalých sídel' smíšenéúzemí,obttné území'(lx na qýrobní
a živnoseské
území)

2. k'ú. DaliEěři! celkem 5 lokalit ( l 1-15) změna pozemků ploch zeleň rozpdlená a liniová, plochy Ždeně,
park, plochy přo dopra* na p]ochy územímalých sídel, smíšenéúzemí' (lx na moálost realizace
malé sdní
e]ektrárny)
3. kú. Msšor, u Tuřtrova celkem ] 1 lokalit ( 16.2ó) změna pozemků ploch zeleň rozptýlená a liniová,
Éochy
zeleň na plochyúzemí malých sídel, smíšenéúzemí,obÍnéúzemí.
4. k.ú. Bukovi'. celkem ó lokalit (27'32) změna pozemků ploch zeleň rozpqi]ená a liniová. plochy Etně'
plo.chy ornýcl půd na plochy územímalých sídel' (2x na možlost realizace malé vodní elektrámy)

5' lcú. Malý Robozec celkem 1ó lokalit (33.48) změna pozemků ploch ze]eň rozpťýlená a iiniová'
omých půd' pěstební plochy na plochy územímalých sídel' obytné území,iircbní a žiwostenské územi

'bch

Návrh zad{ní hěly ě' 14 p|attrého úzeEnfuo plálu je tTstaYen k Yeř€jBému nahlédDtrtÍ:
- na Úřadu územního plánování Městského úřadu v Tumově (č'dv' 2]0' II' patro budo\,f/ íadůe-

.

zeJména v úředních dnech v pondělí a středu od 8.00 hodin do 17.00 hodin' popřípadě vjiný domhvený
termin),
ve II. pďŤe budo\T radnice v Tumově,
na Krajském úřadě Libereckého kaje' odbořu územního plánování a stavebniho řádu' .ÍJ Jez\! 6Q]2a,

-

2.

Vladimír Mďan, XIII. paho' č' dveří l ]3o (dopořučuje se předem domluvit termín a Y'uŽit
zejména úředni dny pondě|í a sďeda od 8.00 do 11'3o ho{iin a od l2.30 do 17 hodin)na intemetoÚch stránkách města Tumov v odkazu úřední deska
Liberec

http://w$'w'tumov'cz]radnice/udeska'htm)'

a to v termínu

od 20 února 2008 do 21. března 2008.

Poučení. \,vDlývaiicí ze stavebního ákoná:
Po dobu ýystavení ná!Ťhu zadání můžekaždý uplatnit své připomínky.

_

Dotčenéorgiíny a Krajský úřad sděií své poŽadavky na obsah změny územního plánu
města }yplýYající
zé zv.láštnich pÍávních předpisů k návňu zadání změny č.l4 plahého územního plánu
města;;jpouději
do 3Gti dDů po obdr,/eni na\ rhu zadání'

- Ve

|hůtě do 3G.ti dnů od obdrŽení návřhu zadá^i zÍnény č.14 platného územníhoplánu mhou

sousední obce uplatnit své podněty.

K pož?davkům dotčených orBínů, kajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo připolÉtám
upIatněným po uvedených ihůtácb se nepřihlíŽí
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