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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  

SUDOMĚŘ 

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"), zpracoval v souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona návrh zprávy o 

uplatňování Územního plánu Sudoměř a ve smyslu § 55 odst. 1 v souladu s § 47 odst. 2 

stavebního zákona  

o z n a m u j e  

projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Sudoměř. 

S kompletním návrhem zprávy o uplatňování Územního plánu Sudoměř je možno seznámit se od 

prvního dne vyvěšení tj. od 7. 9. 2016 u pořizovatele – budova Komenského náměstí 128, 

vedlejší budova "věž" 6. patro č. kanceláře 62 (pondělí a středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, v 

jiné dny po předchozí domluvě). V elektronické podobě je návrh zprávy o uplatňování 

Územního plánu Sudoměř zveřejněn na adresách: http://www.mb-net.cz/uredni-deska/2/p1=815, 

http://www.sudomer-obec.estranky.cz. S návrhem zprávy o uplatňování Územního plánu  

Sudoměř se lze dále seznámit na Obecním úřadu Sudoměř po dohodě s místostarostou MVDr. 

Jiřím Dvořákem na telefonním čísle 602 327 372.  

Do 15 dnů ode dne doručení návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Sudoměř 

veřejnou vyhláškou může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později 

uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 
 

 

 

 

Ing. Petr Tomeš 

vedoucí oddělení územního plánování 

odboru stavebního a rozvoje města 
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Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, Obecního 

úřadu  Sudoměř, 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 orgán pro vyvěšení na úřední desce: 

Magistrát města Mladá Boleslav, oddělení sekretariátu magistrátu -úřední deska, Komenského 

náměstí č.p. 61, 293 01  Mladá Boleslav 1 

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř č.p. 22, 294 25  Katusice 
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