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OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O UPLAT OVÁNÍ  ÚZEMNÍHO 
PLÁNU CETENOV V ETN  NÁVHRU ZADÁNÍ 1. ZM NY 

Magistrát m sta Liberec (dále jen "po izovatel"), jako ú ad územního plánování p íslušný podle 

§ 6 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (dále jen "stavební zákon") 

ve zn ní pozd jších p edpis , na základ  ustanovení § 55 stavebního zákona zpracoval návrh 

zprávy o uplat ování územního plánu obce Cetenov (dále jen „zpráva“). Návrh této zprávy má 

být podle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona projednán p im en  podle § 47 odst. 1 až 4 

stavebního zákona. Proto po izovatel v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona 

oznamuje její projednávání. 

Po izovatel doru uje zprávu o uplat ování územního plánu obce Cetenov ve ejnou vyhláškou. 

Každý m že uplatnit u po izovatele písemné p ipomínky 

do 15 dn  ode dne doru ení 
 

K p ipomínkám uplatn ným po uvedených lh tách se nep ihlíží. 

 

Do návrhu zprávy je možné nahlédnout u po izovatele v kancelá i . 308 budovy Radnice a to 

v ú ední dny: po a st: 8:00 - 17:00, út a t: 8:00 - 16:00 a pá: 8:00 - 14:00 (poslední pátek v 

m síci je sanitární den – zav eno) a na obci Cetenov, pro kterou se návrh zprávy po izuje. 

Návrh zprávy je dostupný na webových stránkách po izovatele:  
http://www.liberec.cz/cetenov/zprava_o_uplatnovani_UP/ 
 

Pou ení:  

Každý m že uplatnit své p ipomínky nejpozd ji do 15 dn  ode dne doru ení této vyhlášky. 
Posledním dnem podání je pond lí 11. kv tna 2015. K p ipomínkám podaným po této lh t  
se nep ihlíží. 
 

Ing. Petr Kolomazník 
vedoucí odboru hlavního architekta 
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Toto oznámení musí být vyv šeno na ú ední desce po dobu 15 dn , p i emž patnáctým 
dnem po vyv šení se písemnost považuje za doru enou! Toto oznámení musí být vyv šeno 
od 8. 4. 2015 do 11. 5. 2015. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vyv šeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí oznámení. 

 
 

 

 

 

 


