
MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 
VELKÁ HRADEBNÍ 8                                            401 00 ÚSTÍ NAD LABEM 

 
ODBOR INVESTIC A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
vyřizuje: Mgr. Nepivoda, telefon: 475 271 651 č.j. MM/OIÚP/USK/12/2018; e.č. 150501/2017 
6.patro, dv.č. 611, pavel.nepivoda@mag-ul.cz v Ústí n.L. dne 12.9.2018 

Veřejná vyhláška 
Oznámení o veřejné konzultaci 

Návrhové části Územní studie krajiny  
pro správní obvod obce s rozšířenou působností 

Ústí nad Labem 
 

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor investic a územního plánování, příslušný k pořizování územně 
plánovací dokumentace podle § 5 odst. (1) a (2) a § 6 odst. (2) a §30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje, že zahájil veřejné 
konzultace dokumentu Návrhová část Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou 
působností Ústí nad Labem. 

 

Veřejná konference s výkladem hlavního zpracovatele Ing. arch. Ladislava 
Komrsky, která se koná ve středu 10. 10. 2018 od 15:00 v zasedací místnosti 
Zastupitelstva města Ústí nad Labem v budově Magistrátu města Ústí nad Labem 
Velká Hradební 8. 
 

Návrhová část Územní studie krajiny je k veřejnému nahlédnutí na Odboru investic 
a územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem (Velká Hradební 8, Ústí 
nad Labem, 6. patro) a na webových stránkách Odboru investic a územního 
plánování (www.usti-nad-labem.cz > Úřední portál > Správa města > Magistrát > 
Odbory a oddělení > odbor investic a územního plánování > Územní studie krajiny) 
   
                                od 12. 9. 2018 do 10. 10. 2018. 
 

V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky. 
K Návrhové části Územní studie krajiny mohou u pořizovatele uplatnit připomínky relevantní 
orgány státní správy, obce na území ORP Ústí nad Labem, okolní ORP a veřejnost.  
 

Projekt Územní studie krajiny je spolufinancován Evropskou Unií a je hrazen z Operačního 

programu 06 Integrovaný regionální operační program, Číslo výzvy:  9., Prioritní osa:  06.3 Dobrá 

správa území a zefektivnění veřejných institucí. 

 
 
Ing. Eva Šartnerová v. r. 
vedoucí Odboru investic a územního plánování 
Magistrátu města Ústí nad Labem 
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