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vEŘEJNÁ vyHLÁšrn
Oznámení o projednání Návrhu zadání Územního plánu Zlatá Olešnice

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný úřad územního
plánování, ktený pořizuje v souladu s ustanovením § 6 odst.1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb,, o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Zlatá
Olešnice,

oznamuje
v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona projednání

Návrhu zadáni Uzemního plánu Zlatá Olešnice.

Návrh zadáni Územního plánu Zlaté Olešnice je zveřejněn a vystaven k nahlbdnutí:
- v pracovních dnech na Městském úřadě v Tanvaldě, odboru stavební úřad a životní prostředí, přízemí,
č. dveří. 11 - pan Michal Štim, DiS.,
- na internetových stránkách obce Zlatá Olešnice (http://www.zlata-oJesnice,cz - sekce Dokumentv - odkaz
Nový územní plán - pole Souborv k nahlédnutí a ke stažení).

V zákonné Ihůtě do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, kterou se
doručuje Návrh zadání Územního plánu ZlatáOlešnice,

tj. do 22,.března 2013. může každÝ uplatnit u pořizovatele písemné připomínkv.

Další poučení vyplývající z právních předpisů :

1. V Návrhu zadáni Územního plánu Zlatá Olešnice jsou stanoveny hlavní cíle a požadavky na zpracování
návrhu územního plánu,
Pozn. Územní plán je pořizován pro správní obvod obce Zlatá Olešnice (k.ú. Zlatá Olešnice Semilská, Zlatá
Olešnice Navarovská, Stanoyý a Lhotka u Zlaté Olešnice) a bude stanovovat základní koncepci rozvoje území
obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné
infrastruktury; vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke
změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné
stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a
koridorů.

2. K připomínkám uplatněným po výše uvedené lhůtě se nepřih|íží.
3. Vzhledem k rozsahu Návrhu zadání Uzemního plánu Zlatá Olešnice není možné jej zveřejnit na úřední

desce v celém jeho obsahu a proto se stanovuje, kde a jak je možné se s ním seznámit.
Do úplného znění Návrhu zadání Uzemního plánu Zlatá Olešnice je možno nahlédnout v listinné
podobě na MěU Tanvald, odboru stavební úřad a životní prostředí (úřad územního plánování) a na
internetových stránkách obceZlalá Olešnice - odkaz viz. výše:

Své připomínky podávejte písemnou,formou a zasílejte na Městský úřad Tanvald, odbor stavební
úřad a ZP, Palackého 359, 468 41TanvaId.
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