MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV
ODBOR STAVEBNÍ A ROZVOJE MĚSTA
Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav
NAŠEZN.:

52310/2013/0StRM

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAfL:

LrenaŠulcová
326715692
326715692
isulcova@mb-net.cz
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Obec Řepov 36
293 O1 Mladá Boleslav
L

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ

NÁVRHU ZADÁNÍ

ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEpov
Magistrát města Mladá Boleslav, jako místně a věcně příslušný úřad územního plánování a
pořizovatel ve smyslu ust. § 6 odst. 1 písmo c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), který pořizuje na žádost
obce Řepov územni plán, o z na m u jev souladu s ust. § 20 a § 47 odst. 2 stavebního zákona
projednávání

návrhu zadání územního plánu Řepov

Návrh zadání územního plánu Řepov se vystavuje k veřejnému nahlédnutí ve lhůtě od úterý
10. září 2013 do středy 9. října 2013 včetně na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav
a na úřední desce obce Řepov.
V elektronické podobě je návrh zadání zveřejněn na webu Magistrátu města Mladá Boleslav na
adrese: http://www.mb-net.czl?page=uredni-deska.
a v případě Obecního úřadu Řepov na
adrese http://www.repov.cz
- odkaz úřední deska.
ávrh zadání územního plánu Řepov bude dále k nahlédnutí na Magistrátu města Mladá
Boleslav v hl. budově magistrátu - přízemí chodba za podatelnou, v pracovních dnech pondělí a
středa od 8.00 - 17.00 hodin, ve čtvrtek od 8.00 - 15.00 hodin, v úterý a pátek od 8.00-14.3 O
hodin. Kompletni dokumentace je k nahlédnutí na odboru Stavebním a rozvoje města - věž za
hl. budovou magistrátu 6. patro č. kanc. 61.
Ve stejné lhůtě je tato územně plánovací dokumentace dále k nahlédnutí v pracovní dny na
Obecním úřadu Řepov po dohodě se starostou na tel.čísle 326333833, příp. 602640476.
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Do 15 dnů ode dne doručeni návrhu zadání veřejnou vyhláškou tj. nejpozději do středy 9. října
2013 včetně může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.

Adresa pořizovatele:
Magistrát města Mladá Boleslav
Odbor Stavební a rozvoje města odd. stavebni úřad a úřad územního plánování
Komenského náměstí 61
293 49 Mladá Boleslav

Magistrát města Mladá Boleslav
odbor stavební a rozvoje města
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osoba oprávněná podepisovat

Příloha: Návrh zadáni územniho plánu Řepov
Veřejnou vyhlášku obdrží: Magistrát města Mladá Boleslava obec Řepov

Sejmuto:

Vyvěšeno: 10. září 2013
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