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OZNÁMENÍ
SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU RYNOLTICE
A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování (dále
jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), na základě zadání územního plánu Rynoltice pořídil v souladu s § 50 odst. (1)
stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu Rynoltice (dále jen „návrh“) a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále jen „vyhodnocení“).
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. (3) stavebního zákona znova doručuje návrh a vyhodnocení
veřejnou vyhláškou, protože na úřední desce obce Rynoltice nebylo ve stanovený termín od 25.
5. 2021 do 9. 7. 2021 vyvěšeno oznámení o možnosti připomínkování návrhu a vyhodnocení.
Proto pořizovatel stanovuje novou lhůtu pro připomínkování.
Každý může opětovně

do 30 dnů ode dne doručení
uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se
nepřihlíží.
Návrh a vyhodnocení jsou dostupné:
1) u pořizovatele v kanceláři č. 300 budovy historické radnice, nám. Dr. E. Beneše 1,
Liberec a to v úřední době Magistrátu,
2) na obecním úřadě Rynoltice, č. p. 199,
3) nebo formou umožňující dálkový přístup, webové stránky pořizovatele:
https://www.liberec.cz/obec-rynoltice/novy_uzemni_plan/.
Poučení:
Každý může uplatnit své připomínky nejpozději do 30 dnů ode dne doručení tohoto
oznámení, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení považuje za doručené.
Posledním dnem podání je pátek 13. 8. 2021. K připomínkám podaným po této lhůtě se
nepřihlíží.
Podání musí být učiněno písemně a to na adresu: Magistrát města Liberce, odbor územního
plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo na
podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky
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města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný
elektronický podpis).

Ing. Petr Kolomazník
vedoucí odboru územního plánování

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Počet svazků: 0

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 30 dnů ode dne doručení,
přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení považuje za doručené. Toto oznámení
musí být vyvěšeno od 29. 6. 2021 do 13. 8. 2021 včetně.

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

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

