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OZNÁMENÍ 

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍ STUDIE HO ENÍ PROSE , OBEC 
PROSE  POD JEŠT DEM 

 

Magistrát m sta Liberec, odbor hlavního architekta, odd lení územního plánování jako ú ad 

územního plánování (dále jen "po izovatel") 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  

po izuje v souladu s § 30 stavebního zákona územní studii „Ho ení Prose , obec Prose  pod 

Ješt dem“ (dále jen „územní studie“) z jiného podn tu. 

 

Nad rámec stavebního zákona se po izovatel rozhodl na ídit ve ejné projednání zpracované 

územní studie, které se uskute ní dne:  

 

Pond lí 27. 4. 2014 od 16 : 00 hodin na obecním ú ad  v Prose i pod 
Ješt dem, . p. 89. 

 

Do návrhu územní studie je možné nahlédnout u po izovatele v ú ední dny po a st: 8:00 - 17:00, 

út a t: 8:00 - 16:00 a pá: 8:00 - 14:00 v budov  Radnice v kancelá i . 308 (nám. Dr. E. Beneše 

1, Liberec). Poslední pátek v m síci je sanitární den - zav eno. Dále na obecním ú ad  v Prose i 

pod Ješt dem v ú edních dnech po a st 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00. 

 

Územní studie je v elektronické podob  umíst na na adrese: 
http://www.liberec.cz/prosec-pod-jestedem/uzemni-studie/Horeni-Prosec/ 

 

Pou ení: 
Protože stavební zákon, nestanovuje zp sob projednání územní studie, rozhodl po izovatel o 

následujícím postupu: 

1) Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné v cné právo m že být ešením územní studie 

p ímo dot eno, mohou dát k návrhu územní studie námitku v písemné podob  do 7 

dn  od ve ejného projednání. Vyhodnocení podaných námitek bude sou ástí 

dokumentace územní studie. 

2) Kdokoliv m že dát p ipomínku k návrhu územní studie v písemné podob  do 7 dn  

ode dne ve ejného projednání. Vyhodnocení p ipomínek bude sou ástí dokumentace 

územní studie. 
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3) P izvané dot ené orgány mohou podat své vyjád ení v písemné podob  do 7 dn  od 

ve ejného projednání. Pokud se p izvaný dot ený orgán nevyjád í, má se za to, že 

s návrhem územní studie souhlasí. Vyhodnocení stanovisek bude sou ástí 

dokumentace územní studie. 

4) Podání m že být u in no písemn  na adresu Magistrát m sta Liberce, odbor 

hlavního architekta, odd lení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 

Liberec 1 nebo na podatelnu Magistrátu m sta Liberce. Dále m že být u in no 

elektronicky do datové schránky m sta Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou 

podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).  
 

 

 

 
 
 
 
 

Ing. Petr Kolomazník   
vedoucí odboru hlavního architekta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyv šeno od 3. 4. do 4. 5. 2014. 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 


