
Městský úřad, odbor výstavby a životního prostředí 
Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem 

 

 

Č.j: Výst. 823/2017                                            Bělá pod Bezdězem, dne 4.5. 2017 

Vyřizuje: Ing. Vangelia Dusilová  

E-mail: dusilova@mubela.cz   

Telefon: 326 700 903  

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Městský úřad Bělá pod Bezdězem, příslušný k pořizování Územního plánu Bělá pod Bezdězem podle §6 odst. 

2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) 

oznamuje v souladu s §52 a §53 stavebního zákona  

 

2. opakované veřejné projednání návrhu  

Územního plánu Bělá pod Bezdězem. 
 

2. opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Bělá pod Bezdězem se bude konat  
 

v úterý 6. 6. 2017 v 16:00 hod. v místnosti školního klubu Základní 

školy v Bělé pod Bezdězem, Máchova čp. 1110. 
 

Návrh Územního plánu Bělá pod Bezdězem je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele v kanceláři č. 8, 

budova B (stavební úřad) Městského úřadu Bělá pod Bezdězem, tel. číslo 326 700 903 nebo u zástupce 

pořizovatele Ing. Renaty Perglerové, tel. číslo 606 380 252 anebo na www.mubela.cz  

 

v termínu od 4. 5. 2017 do 13. 6. 2017 (včetně). 
 

Tímto 2. opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Bělá pod Bezdězem oznamujeme dotčeným 

orgánům, Krajskému úřadu Středočeského kraje, sousedním obcím a veřejnosti.  

Námitky proti Územnímu plánu Bělá pod Bezdězem mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených 

návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti ve lhůtě do 7 dnů ode dne 2. opakovaného veřejného 

projednání, a to pouze k částem řešení, které byly po předchozím řízení o Územním plánu Bělá pod Bezdězem, 

tj. po opakovaném veřejném projednání konaném dne 29. 9. 2015, změněny. 

Připomínky může uplatnit každý ve lhůtě do 7 dnů ode dne 2. opakovaného veřejného projednání, a to pouze 

k částem řešení, které byly po předchozím řízení o Územním plánu Bělá pod Bezdězem, tj. po opakovaném 

veřejném projednání konaném dne 29. 9. 2015, změněny. 

Dotčené orgány a Krajský úřad Středočeského kraje jako nadřízený orgán uplatní ve lhůtě do 7 dnů ode dne 2. 

opakovaného veřejného projednání stanoviska k částem řešení, které byly po předchozím řízení o Územním 

plánu Bělá pod Bezdězem, tj. po veřejném projednání konaném dne 29. 9. 2015, změněny. 

Veškeré změny byly provedeny na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, který zrušil 

opatření obecné povahy Územní plán Bělá pod Bezdězem; změny jsou v textu vyznačeny barevně. 

K stanoviskům, připomínkám a námitkám, uplatněným po výše uvedených lhůtách, se nepřihlíží. 

Stanoviska, připomínky a námitky zasílejte písemně, popř. elektronicky, na adresu pořizovatele: Městský úřad 

Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Vangelia Dusilová 

        referent odboru výstavby a životního prostředí  
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