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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 
Návrh změny č. 2 územního plánu města Šluknov a  

výzva k uplatnění připomínek k Návrhu změny č. 2 územního plánu města Šluknov 
 
Odbor rozvoje a ŽP, MěÚ Šluknov, jako pořizovatel Změny č. 2 územního plánu města Šluknov 
(dále jen Změna č. 2 ÚP Šluknov), v souladu s § 6 odst. 2 a § 189 odst. 3 zákona č. 183/20066 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, obdržel od 
zpracovatele ÚP Šluknov – Ing. arch. Jitky Fikarové, Ústí nad Labem vypracovaný návrh 
Změny č. 2 ÚP Šluknov a oznamujeme tímto vystavení návrhu Změny č. 2 ÚP Šluknov v rámci 
společného jednání.. 
 
Návrh Změny č. 2 ÚP Šluknov bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od 05.10.2022 – 
22.11.2022 na Městském úřadu Šluknov, na odboru rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov, v kanceláři č. 
11, I. patro vlevo. Všechny přílohy návrhu změny č. 2 ÚP Šluknov budou vyvěšeny také na 
úřední desce umožňující dálkový přístup města Šluknov, a to v digitální formě (výkresy a 
dokumenty ve formátu .pdf) na stránkách města Šluknov: 
Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu Šluknov (mestosluknov.cz)    
 
Pořizovatel vyzývá, v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona, k uplatnění písemných 
připomínek do 30 dnů ode dne doručení, tj. do 22.11.2022, a to u pořizovatele územně 
plánovací dokumentace, k předloženému Návrhu změny č. 2 ÚP Šluknov.  

K připomínkám obdržených po lhůtě k uplatnění připomínek, se nepřihlíží. 

 
Připomínky se zasílají písemně na adresu pořizovatele Změny č. 2 ÚP Šluknov: Městský úřad 
Šluknov, odbor rozvoje a ŽP, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov. 
 
 
 
 
 
 
Bc. Michal Bušek 
oprávněná úřední osoba 
odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov  
 

 

  

https://www.mestosluknov.cz/cz/mesto-uzemni-planovani-zmena-c-2-uzemniho-planu-sluknov.html


Vyhláška bude zveřejněna na úřední desce města Šluknov, www.mesto-sluknov.cz  

Vyvěšeno dne:   05.10.2022 

Doručeno dne:  21.10.2022 

Bude sejmuto dne:  22.11.2022  
 

 

Skutečné datum sejmutí: 

 

Podpis oprávněné osoby:  
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