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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
doručení Návrhu zadání Územního plánu Luka
Městský úřad Česká Lípa – Úřad územního plánování, jako pořizovatel Územního plánu
Luka (dále ÚP Luka), ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) doručuje v souladu s ustanovením
§ 47 odst. 2 stavebního zákona Návrh zadání Územního plánu Luka (dále jen „návrh
zadání“).
Návrh zadání je do 7. srpna 2015 připraven k nahlédnutí:
- v tištěné podobě na MěÚ Česká Lípa - úřad územního plánování, Moskevská 8 (II.
patro), Česká Lípa a na Obecním úřadě Luka
- v elektronické podobě na internetových stránkách města Česká Lípa (www.mucl.cz,
odkaz úřední deska) a obce Luka (http://www.obecluka.cz).
V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona
může každý do 15 dnů ode dne doručení uplatnit u pořizovatele písemné připomínky,
- Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit
u pořizovatele vyjádření
- Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání uplatní krajský úřad jako příslušný úřad
u pořizovatele stanovisko
- Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou sousední obce uplatnit podněty.
- Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody
pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody
a krajiny
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
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Adresa pro písemný styk:
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Adresa sídla pracoviště:
Moskevská č.p. 8
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: cingel@mucl.cz

otisk úředního razítka

Bc. Miroslav Cingel v.r.
referent územního plánování
stavební úřad - ÚÚP

Příslušný správní úřad potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup, podle § 25 odstavce 2 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
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