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OZNÁMENÍ
O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, pověřený výkonem činnosti pořizovatele podle 
§ 6 odst.2 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „stavební zákon“)  pořídil územní studii v lokalitě 79.C Pobřežní ul. – rozvoj městského centra 
v okolí bývalého statku a 72.P – Pobřežní – Bílokostelecká – zklidněné napojení rozvojových ploch           
( v katastrálním území Dolní Chrastava, obec Chrastava ) a 

oznamuje

v souladu s ust. § 166 odst. 3 stavebního zákona údaje o zpracované dokumentaci územní studie „lokalita 
79.C Pobřežní ul. – rozvoj městského centra v okolí bývalého statku a 72.P – Pobřežní – 
Bílokostelecká – zklidněné napojení rozvojových ploch“, která je územně plánovacím podkladem 
územního plánu Chrastava. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Jiří Plašil, Autorizovaný architekt  
ČKA 01603. Pořizovatel schválil možnost využití pořízené územní studie jako podmínku pro 
rozhodování o změnách v území stanovené územním plánem Chrastava dne 16.7.2019 pod č.j. 
OVUS/3404/2019/Ja. Návrh na vložení dat o pořízené územní studii do evidence územně plánovací 
činnosti dle § 162 odst. 6 stavebního zákona byl podán Krajskému úřadu Libereckého kraje dne 
17.7.2019.

Územní studie bude uložena v tištěné podobě a lze do ní nahlížet u:
A) Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, 

461 80 Liberec
B) Magistrátu města Liberec, odbor hlavního architekta ( úřad územního pánování ) nám. Dr. E 

Beneše 1, 460 59 Liberec
C) MěÚ Chrastava, odbor výstavby a územní správy ( stavební úřad ) nám. 1. máje 1, 463 31 

Chrastava

Územní studie je dále zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: 
www.chrastava.cz/uzemniplan

Martin Janoušek
vedoucí odboru výstavby a územní správy

MěÚ Chrastava

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Chrastava a zveřejněno způsobem umožňující 
dálkový přístup po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ...........................                                                           Sejmuto dne ...............................

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne ............. a sejmuto dne ......................................

http://www.chrastava.cz/uzemniplan
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Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu. 

Obdrží jednotlivě:

Magistrát města Liberec, úřad územního plánování, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I, 
460 59 ( včetně originálu dokumentace v tištěné podobě )
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec ( včetně originálu dokumentace 
v tištěné podobě )


