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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU  

ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRADLECKÁ LHOTA 

 

Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad jako příslušný orgán územního plánování podle 
ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) je příslušným pořizovatelem Územního plánu 
Bradlecká Lhota. 

Územní plán Bradlecká Lhota je pořízen pro celé území obce Bradlecká Lhota. 

Pořizovatel na základě ustanovení § 55 odst. 1 za použití § 47 odst. 2 stavebního zákona tímto  

1. DORUČUJE 

návrh Zprávy 2017 – 2022 o uplatňování Územního plánu Bradlecká Lhota v uplynulém období. 

Návrh Zprávy 2017 – 2022 o uplatňování Územního plánu Bradlecká Lhota v uplynulém období, 
je z důvodu rozsahu dokumentu vystaven ve zkrácené formě obsahující jednotlivé body zprávy 
na úředních deskách obce Bradlecká Lhota a města Semily. V celém rozsahu vystaven 
k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Semily, obvodním stavebním úřadě – kancelář č. 209, 
na Obecním úřadě Bradlecká Lhota a v elektronické podobě na internetových stránkách města 
Semily www.semily.cz pod odkazem Radnice a městský úřad – Územní plánování – Územní plány 
obcí – Bradlecká Lhota a na elektronických úředních deskách města Semily www.semily.cz a obce 
Bradlecká Lhota po dobu minimálně 30 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky. 

Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad dále v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního 
zákona  

2. OZNAMUJE 

možnost každého uplatnit připomínku k obsahu návrhu Zprávy 2017 – 2022 o uplatňování 
Územního plánu Bradlecká Lhota v uplynulém období. 

Připomínky se uplatňují písemně k pořizovateli Územního plánu Bradlecká Lhota, tj. na Městský 
úřad Semily, obvodní stavební úřad, Husova 82, 513 13 Semily. 

v termínu do pondělí 06.06.2022 včetně. 
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Termín pro uplatnění připomínek je stanoven v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního 
zákona. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Kateřina Danielová 
vedoucí stavebního úřadu 

 

 

Příloha 

Návrh Zprávy 2017 – 2022 o uplatňování Územního plánu Bradlecká Lhota v uplynulém období 

 

 

Na úřední desce a elektronické úřední desce úřadu: 

 

 

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


