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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
DORUČENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ TELIB

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení 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"), pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona návrh územního plánu
Nová Telib.
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona doručuje návrh územního plánu veřejnou
vyhláškou.
Do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele
písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Ve lhůtě od 9.8.2014 do 8.9.2014 je možné do návrhu územního plánu Nová Telib
nahlédnout u pořizovatele - Magistrát města Mladá Boleslav, vedlejší budova "věž", 6. patro,
kancelář. č. 63 (v úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, v jiné dny po předchozí
domluvě).
Ve stejné lhůtě je návrh územního plánu Nová Telib rovněž k nahlédnutí na Obecním úřadu
Nová Telib.
V elektronické podobě je návrh územního plánu Nová Telib uveřejněna na webových stránkách
Magistrátu města Mladá Boleslav na http://www.mb-net.cz/?page=uredni-deska a Obce Nová
Telib na http://www.nova-telib.cz.
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Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, obecního
úřadu obce, pro niž se územní plán pořizuje, a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav se
považuje písemnost za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................

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

Obdrží:
Správní orgány pro vyvěšení na úřední desce:
Magistrát města Mladá Boleslav, správní odbor a obecní živnostenský úřad - podatelna,
Komenského náměstí č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav 1
Obecní úřad Nová Telib, Nová Telib č.p. 9, 294 06 Březno u Mladé Boleslavě

