Městský úřad Česká Lípa
Stavební úřad - úřad územního plánování
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa
V E ŘE J N Á V YH L ÁŠ K A
doručení Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Noviny pod Ralskem
v uplynulém období 8/2012 – 8/2016
Městský úřad Česká Lípa – úřad územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací
dokumentace podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, doručuje v souladu s ustanovením
§ 55 odst. 1 za použití § 47 odst. 2 stavebního zákona
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Noviny pod Ralskem v uplynulém období
8/2012 – 8/2016 (dále Zpráva)
Do Zprávy je možné nahlédnout od 31.8.2016 do 5.10.2016 na těchto místech:
 MěÚ Česká Lípa - úřad územního plánování, Moskevská 8 (II. patro) v České Lípě,
 obecní úřad Noviny pod Ralskem, Noviny pod Ralskem 116, 471 24 Mimoň
 na internetových stránkách MěÚ Česká Lípa (http://www.mucl.cz - odkaz úřední deska) a
obce Noviny pod Ralskem (http://www.novinypodralskem.cz/- odkaz úřední deska)
V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona, může každý do 15 dnů ode dne
doručení veřejné vyhlášky (do 5.10.2016) uplatnit ke Zprávě písemnou připomínku.
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Adresa na doručení připomínek:
Městský úřad Česká Lípa - úřad územního plánování, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1,
470 36, Česká Lípa, DS: bkfbe3p
otisk razítka
Ing. Jitka Dařílková v. r.
referent územního plánování
stavební úřad
Příslušný správní úřad potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup, podle § 25 odstavce 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyvěšeno dne: 31.8.2016
Vyvěšení / sejmutí provedl (razítko, podpis):

ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
Fax: 487 881 222
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Sejmuto dne:

Adresa sídla pracoviště:
Moskevská č.p. 8
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: kantorova@mucl.cz

