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Městskyl úřad Českó Lípa
Steryební ťeřad - úřacl územníhoplánování
náměsrt T. G. Masaryka č.p. I,47CI 36 ČeskúLipu
Vášdopbzn-:

dle rozdělovrt íkLt (oříloha)
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Ze ďne:

č;-: uuclis3324zo2a
Spis: MUCU6229/201 glSU/LKa
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Vyřuu}e: lng, Lenka Kantorová
Telsíon: 487 §1283
Počet saan dokumenfu: 2
Poč€t třibhrpočet sřan přiloh: 1l1
Datum:11-9.2O2O

4Lt.q !,í&0

Oznárnení o veřejném prciednání návrhu Změny č. 7 Územního plánu Mimoň
ltěs&síeý rlřad Čes}sá Lípa - tiřad úzernního plánování, jako pořizovatel Změny č" 7
Uzernního plánu Mirnoň, ve smyslu ustanovení § 6 odst, í písm. c} zákona č. 18312006 Sb.,
o r,lzennnín-l pfánovártí a stavebním řádtr (dále,.stavební zákon')
v sot.rladu s ustanoverrír* § 52 odst. 1 a § 22 stavebního zákona oznamuje konání

veřeiného proiednání návrhu Změnu č- 7 Územního plánu Mimoň
k.teré se

uskuteční

dne l4.1O202O od 15:30 hodin
ve 3- patře MěÚ §fiimoň v zasedací mistnosti č. í, ul. Mírová í20
Do návrhu Zrrrěny č, 7 Úzennního p$ánu

těch,to místech:

e

il.rlirnoň

je rnožnénahlédnout do 2t.10.2020

na

na Mět} Mirncrň

. na &tě[.f Česká Lípa - trř,adu r.lzemniho plánování, Moskevská B (ll- patr,ci
. na webu MěÚ Česká Lípa - http:i/www.mucl.czlstavebni-u-ad-usek-u-ad-uzemnihoplanovani-u-ednideskalds-2364

V sou[ad,u s u§tanoveíTíln § 52 stavebního zákana
(2} lt}ámitky,pr,oti návrhu uzernního plánu rnohou podat pouze vlastníci pozemků
ďotčenlýctt náwherrr řešení, oprávrrěrtý investor a zástupce veřejnosti.

a staveb

(3} Nejpozďěji ďo 7 drrů ode dne veřeiného proiednání {21.2CI-2a2t) můžekaždý uptatnit své

připomÍnky a dotčerréosoby podle odstavce 2 námitky, ve ktenlch musí uvést odůvodnění,

údaje podle katastrup nernovřtostí dokíadujícídotčená práva a vymezit územídotčené
nánnltkcur. Dotčenéorqáftv a ltraislfii úřad iako nadřízenÝ orgán uplatní ve stejné lhútě
stanovíska k částent řešení" leteré byty od společného jednání (§ sOi zrněněny. K později
uplatněným stanovískůrn" připorrrínkám a nárrritkám se nepřihlíží.

lD DS: bkfbe3p
lC: 00260.12B
Fax: ,187 E81 222
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Adresa pro písemný styrk:

Adresa sídla pracovi§tě:

egodateína: podatelna@,mucl.cz

47o 36 čEsxÁ t_ípn
e-mail: kantorova@mucl.cz

náměstí T G §riasary*a č,p. 1
470 36 CESKA LlP}\

&Xoskevská č,p. 8

Adresa pro ďoručenl stanovisek" nárwřtek a připornínek:
Níěs|iský úřad Česká t_,pa
470 36, Česká Liipa

Ing. Lenka Kantorová
referent územn ího plánován
stavební úřad

- uřad

uzemnrho plánování, náměstí T.

G. Masaryka ě.p.

1,

í

příloha: rozdélovník
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Fam:487EEli222
hťtpl www.rnucl.cz

styk:
1
4703s česrÁl[pn
e-podatelna: podatelna@mucl.cz
Adre§a pío písem§ý

nárlrrěstí T. G" Masaryka č.p.

Adresa sídla pracoviště:
Moskevská č.p. 8

47o36 ČrsrcÁlípn

e-mail: kantorova@mucl.cz

gtřilolwt

Rozdělovník:

r dotčenéoř$ány:
o, ťvtínísterstvo žívotníhcprostředí, OVSS V" tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec
o, §tátní energeíická inspekce, nám*_ Dr" E. Beneše 584124,460 01 Liberec
o lidinisterstvo obrany" Agentura hospodaření s nemovitrýrn rnaietkem, Odbor územní
správy rnajetku Praha, l-*radební 'Sa772,'[ 10 05 Praha 1, DS: hjyaavk
o RfiínLsterstvo dopravy" nábřeží Ludvíka Svobody 1222112. PO BOX 9, 110 ,t5 Praha
o Ministerstvo průrny§lu a ob6hodu, Na Fr,antišku 3?, ffia 15 Praha 'l
o MírrTísterstvo wrřtra" Nad Štofou3. t70 3.4 Praha7
o ltíínlsferstvo žinrotrtrtm prostředí, Vršovická 65, 1CIO 10 Praha 10
o ltfiinbterstvo zdravotn[ctví" náuněstí Palackého 4t375"!28 01 ?raha 2
o §úatní pozernkovrý úřad, Dtlbická 236a56,47a U Česká Lípa, DS: z49per3
o Miníslerstvo lcttítury" Maltézskénárněstí 471t1, 11B 11 Pnaha - Malá strana
o, Krajská veferřnární správa, §nspektorát,Bezručnva 391, 470 01 Česká Lípa
o, Kra}ská hygiénická stanice" u[, 5. května 813, 47O 01 Česká Lípa
s Hasíčsklýách,rartný sbor, Karla Foláčka 3152, 47g 0t
o Obvoďrtí baňs}oý úřad Librec tř. 1- rrráie 858/26, 460 01 |-iberec
o Městský tlřad Česká Lípa, * odbor životníhoprostředí {ochrana přírody, ochrana
ZFF' vodoprévn§ úřad, ocfirana PI-}PFL, odpadové hospodářsfuí, ochrana ovzduší}
o, lVlěst§ký tiřad Česká §_rpa - odbor ďopravy
o §íě§l§ký r!řad Česká í-ípa- stavební úřad, odd. panrátek
o Vojens[<ý íesníúřad, nánrr- [-. Svobody 741, 16S Sí Praha 6
o Kralsfiatý úřaď t_ihereckéhc kraje, U Jezu 642t2a,48t 80 Liberec 2
"
.
.

Kraisttý úřad !_ibereckého kraie
E@ Líberec2
fifiě(l

odbor úzernrtího pl,ánování, U Jezu &2í2a,461

itimoň

sogsedníobce:

o,
o,

o
o
.
.
,
"
".
.

-

rněsto Ralsko
obec Eořmtlae
ob,ec Pertaftice pod Ralskem
obec Noviny pod Ratskern

oprávněnýinvestor

Povodí OhĚe, státn[ podnik
§bveročeské woďovody a kanalizace"

a_

s,

GasŇlgÉ. §" r, o"

Českédráhy, a_s-

T-fuťobite Cze*:h Reptrbtic, a. s.

ČEz$ísllribuce. a- s.
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Adresa pro pisemný styk:
ná:néstr

TG

ír1.1sit1,1,r,.lcp.:

470 3a CESKA L|Pi\

eŤdelna: oodateína@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:

Moskevská č.p. 8
470 36 črsxÁ rlpn
é-ínail:kantorova@mucl.cz

