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Masarykovo náměstí 138, Dubá, 471 41 Dubá

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Dubá
formou opatření obecné povahy
Zastupitelstvo Města Dubá v souladu s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
oznamuje,
že na svém zasedání dne 20. 1. 2022 usnesením č. 9-1/2022
jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu
s §§ 171 až 174 správního řádu a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobem evidence
územně plánovací činnosti,
vydalo Změnu č. 2 Územního plánu Dubá .
V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy,
Změna č. 2 Územního plánu Dubá, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné
vyhlášky. V souladu s ustanovením § 55 odst. 7 stavebního zákona je s touto vyhláškou
zároveň doručena Změna č. 2 Územního plánu Dubá a Úplné znění Územního plánu Dubá
po změně č. 1 a 2. Dokumentace je dálkově přístupná na úředních deskách MěÚ Dubáhttps://www.mestoduba.cz/uredni-deska/
a MěÚ Česká Lípahttps://www.mucl.cz/stavebni-u-ad-usek-u-ad-uzemniho-planovani-u-edni-deska/ds-2364.
Do Změny č. 2 Územního plánu Dubá a jeho odůvodnění může každý dle ustanovení § 173
odst. 1 správního řádu nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
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Vyvěšeno: 1. března 2022
Sejmuto: …………….
Vyvěšení a sejmutí zveřejnění umožňující dálkový přístup provedl: Leona Maříková
Vyvěšení / sejmutí provedl (razítko, podpis):
Příslušný správní úřad potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup, podle ustanovení § 25 odstavce 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů.
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