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OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ
ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÍLÁ,
VČETNĚ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BÍLÁ PO
TÉTO ZMĚNĚ
Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování,
pověřené výkonem činnosti pořizovatele územně plánovacích podkladů a územně plánovací
dokumentace (dále jen „pořizovatel“), podle ustanovení § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“),
oznamuje

v souladu s § 173 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
a v souladu s § 55c stavebního zákona

zveřejnění opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 1 územního
plánu Bílá, včetně úplného znění územního plánu Bílá po této změně.

K veřejnému nahlédnutí v době od 4. 5. 2021 do 19. 5. 2021 včetně na níže uvedených místech:
- Magistrát města Liberec, Odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování,
3 NP historické budovy radnice, č. dveří 300 – kontaktní místo odboru územního plánování a to
pouze v úřední dny po předchozím objednání.
- ve formě umožňující dálkový přístup - přímý odkaz:
- změna č. 1 územního plánu Bílá:
https://www.liberec.cz/obec-bila/vydane-zmeny-uzemniho-planu/zmena-c-1/,
- úplné znění územního plánu Bílá:
https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/uzemni-planovani/uzemni-plany-obci/obec-bila/.
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Poučení:
Dle § 173 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek.

Ing. Petr Kolomazník
vedoucí odboru územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno od 4. 5. 2021 do 19. 5. 2021 včetně.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

