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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LIPOVÁ 

 
Městský úřad Rumburk, odbor regionálního rozvoje a investic – úřad územního plánování (dále 
jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), předkládá podle § 47 odst. 1) 
stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., § 11 odst. 2) a přílohy č. 6 Návrh zadání 
územního plánu Lipová. 
 
Podle § 47 odst. 2) stavebního zákona do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u 
pořizovatele písemné připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány 
a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou 
požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích 
podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, 
sousední obce mohou uplatnit podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí 
příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona 
o ochraně přírody a krajiny. 
 
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 
 
V souladu s ustanovením § 47 odst. 2) a § 20 stavebního zákona je návrh zadání územního 
plánu doručen dotčeným orgánům a vystaven k veřejnému nahlédnutí. Po dobu 30 dnů ode dne 
zveřejnění vyhlášky tj. od 05.08.2021 do 06.09.2021 lze nahlížet do návrhu zadání územního 
plánu Lipová na: 
 
- elektronické úřední desce Městského úřadu Rumburk a v kanceláři úřadu územního plánování 
Městského úřadu Rumburk každé pondělí a středu od 8:00–12:00 a 12:30–17:00 hod., budova 
B, kancelář č. dveří B63, 6. patro nebo kancelář č. dveří B70, 6. patro a současně na webových 
stránkách Města Rumburk: http://www.rumburk.cz/ (viz. Občan / Územní plánování / Lipová).  
 
- elektronické úřední desce Obecního úřadu Lipová a na webových stránkách obce Lipová: 
http://www.lipova.cz/.  
 
V souladu s § 47 odst. 4) stavebního zákona na základě výsledků projednání pořizovatel ve 
spolupráci s určeným zastupitelem upraví Návrh zadání územního plánu Lipová a předloží jej 
zastupitelstvu obce Lipová ke schválení. 
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Požadavky a podněty k Návrhu zadání územního plánu Lipová zasílejte písemně ve stanovené 
lhůtě na adresu: Městský úřad Rumburk, odbor regionálního rozvoje a investic, úřad územního 
plánování, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk. 
 
Příloha: 
- Návrh zadání územního plánu Lipová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dagmar Mertlová v.r. 
oprávněná úřední osoba 
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic 
Městský úřad Rumburk 
 
 
 
 
 
Den vyvěšení veřejné vyhlášky    Den sejmutí 
v tištěné podobě (datum, razítko, podpis)   (datum, razítko, podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………   …………………………………………. 
 
 
 
 
Den vyvěšení veřejné vyhlášky    Den sejmutí 
v elektronické podobě umožňující    (datum, razítko, podpis) 
dálkový přístup (datum, razítko, podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………   …………………………………………. 
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