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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 3 /2008

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BĚLÁ POD BEZDĚZEM
Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem jako příslušný orgán obce dle § 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 § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád"),
ve spojení s § 185 odst. 4 stavebního zákona, na základě usnesení č.
/2008 ze dne
3.9.2008
vydává
tuto změnu č. 3 územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem, schváleného
usnesením Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem dne 4.12.1996, jehož závazná část
byla vydána obecně závaznou vyhláškou , která nabyla účinnosti dne 23.12.1996.
Změnou č. 3 se závazná část územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem se mění
takto:
1. Nově se vymezují v řešeném území bývalého vojenského areálu Vazačka tyto funkční
plochy:
a) Územní část A – 5,25 ha – situovaná v nejjižnější části území areálu při vjezdu se
vymezuje jako zastavitelná plocha s funkčním využitím pro zařízení průmyslové výroby a
skladů.
b) Územní část B – 7,31 ha – situovaná ve střední části areálu se vymezuje jako
zastavitelná plocha s funkčním využitím pro zařízení průmyslové výroby a skladů
s preferencí obslužných zařízení administrativního charakteru ve východní části.
c) Územní část C – 14,03 ha – nezastavitelné území – situovaná v severní části areálu.
Celé území má přírodní charakter s množstvím kvalitní rozptýlené zeleně. Území je možné
využít jako přírodní a rekreační plochy, pobytové louky, hřiště přírodního charakteru a
přírodní krajinnou zeleň.
2. Pro výše uvedené funkční plochy územních částí A a B je závazný regulativ funkčního a
prostorového uspořádání v tomto znění:
Zařízení průmyslové výroby a skladů
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- charakteristika – výroba, sklady a zařízení s tím související v rámci obecných hygienických
limitů, zejména se jedná o zařízení, která nejsou přípustná v jiných zónách, obslužná
zařízení administrativního charakteru
- hlavní funkčního využití - lehký průmysl např. strojírenský a zpracovatelský, drobná výroba
a služby, skladové areály, stavební dvory, autodoprava, odstávka dálkových autobusů
hromadné dopravy
- přípustné využití - administrativní prostory, školící zařízení, zařízení pro výzkum, archivy,
depozitáře, nevýrobní služby , obchodní zařízení, velkoobchodní prodej a distribuce,
opravárenské a údržbářské zařízení (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou
funkcí), pohotovostní a služební bydlení.
- nepřípustné využití - chemické provozy a výroba, kde by se skladovaly nebo bylo
manipulováno s nebezpečnými chemikáliemi a radioaktivními látkami, dále skládky
odpadů,sběrné dvory, umisťování velkých a zvláště velkých zdrojů znečištění ovzduší,
umisťování technických zdrojů nadměrného hluku ( např. dřevozpracující výroba, pila, nebo
provozy, vyžadující vjezd velmi těžké techniky do areálu - betonárka apod.)
Prostorové regulativy územních částí A a B:
Vzhledem k nutnosti dodržení krajinného rázu se navrhují tato omezení“
- bude zachována stávající výšková hladina budov, vyšší souvislé stavby nebudou povoleny
- budou preferována méně výrazná barevná pojetí s vyloučením reflexních nátěrů
- nebudou povoleny reklamní billboardy, zastiňující výhled na Bezděz
- příjezdová komunikace i zastavitelné plochy budou začleněny do krajiny včetně výsadby
vhodné zeleně.
Při návrhu využití jednotlivých funkčních ploch
začleněna přírodní zeleň.

bude zohledněna konfigurace terénu a

3. Změnou č. 3 územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem jsou vytipovány
výhledové územní rezervy pro rozvoj území označené jako plochy V1 a V2. Podmínkou
realizace výstavby v těchto plochách je změna územně plánovací dokumentace, která
prověří možnost převedení těchto územních rezerv do zastavitelných ploch.
4. Změnou č. 3 územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem se aktualizují hranice
zastavěného území a mění hranice zastavitelných ploch graficky jsou zakreslené ve výkresu
„Řešení území na podkladu pozemkové mapy“.
5. Změnou č. 3 územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem se nově vymezují
plochy pro veřejně prospěšné stavby a doplňuje se seznam veřejně prospěšných staveb,
vymezených schváleným územním plánem sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem a
schválenými následnými změnami o tyto stavby :
- Nová přístupová komunikace do areálu včetně kruhového objezdu
- Trasa středotlaké plynovodní přípojky od stávajícího řadu DN 150 do areálu Vazačka
6. Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou graficky vymezeny ve výkrese:“Funkční
plochy+doprava+inženýrské sítě+ÚSES – celkový výkres.
7. Součástí změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem jsou tyto
výkresy a přílohy grafické části :
1. ŠIRŠÍ VZTAHY – měř. 1:10000
2. SCHVÁLENÁ NÁVRH ÚPNSÚ (funkční plochy) – měř.: 1:5000
3. PRŮZKUMY SOUČASNÉHO STAVU 1:5000
4. LETECKÝ SNÍMEK ÚZEMÍ – měř.:1:5000
5.1. NÁVRH – Funkční plochy + doprava+ inženýrské sítě+ ÚSES – měř.:1:5000 – celkový
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výkres
5.2. NÁVRH – Funkční plochy + doprava+ inženýrské sítě+ ÚSES– měř.:1:5000 –
samostatné řešení
5.3. NÁVRH – Funkční plochy + doprava+ inženýrské sítě+ ÚSES – měř.:1:5000 – průsvitka
6. ŘEŠENÍ ÚZEMÍ NA PODKLADU POZEMKOVÉ MAPY
7. ZEMĚDĚLSKÁ PŘÍLOHA
8. FOTODOKUMENTACE STAVU
9. příloha – STAV MAJETKOVÝCH POMĚRŮ k 08/2006
Výkresy využívají legendy příslušných výkresů platného územního plánu sídelního útvaru
Bělá pod Bezdězem.
ODŮVODNĚNÍ
Odůvodnění změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem obsahuje
textovou a grafickou část.
Textová část :
1. Postup při pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem
Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schválilo pořízení změny č.3 dne 23.4.2003 usn.č.
40/2003. Práce na změně č. 3 byly zastupitelstvem města dne 24.3.2004 usn.č. 29/2004
zastaveny a po jednání s Armádou ČR bylo zastupitelstvem města schváleno obnovení
prací dne 7.9.2005 usn.č. 63/2005. Návrh zadání změny č. 3 byl veřejně projednán ve
smyslu § 20 v té době platného zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů. Z výsledku vyhodnocení veřejného projednání návrhu
zadání změny č. 3 vyplynul ze stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne
18.10.2005 pod č.j.12896-124455/05/OŽP-Ba požadavek posoudit změnu č. 3 z hlediska
vlivů na životní prostředí. Po schválení zadání změny č. 3 ÚPSÚ Bělá pod Bezdězem
zastupitelstvem města Bělá pod Bezdězem dne 15.2.2006 usn.č. 6 zajistilo město Bělá pod
Bezdězem jako pořizovatel zpracování návrhu změny č. 3 ÚPSÚ Bělá pod Bezdězem
projektantem ÚPD ing. arch. Vladimírem Kučerou a, a dále zajistil zpracování dokumentace
SEA – posouzení a vyhodnocení změny č. 3 ÚPNSÚ Bělá pod Bezdězem oprávněnou
osobou ing. Milenou Morávkovou. Město Bělá pod Bezdězem zajistilo veřejné projednání a
vystavení návrhu změny č. 3 ve lhůtě od 30. října 2006 – 29. listopadu 2006, způsobem
který upravoval § 21 a následující zákona č. 50/1976 Sb. včetně jednání a odborného
výkladu projektanta ÚPD, které se uskutečnilo dne 28.11..2006 od 14.00 hodin zasedací
místnosti Městského úřadu v Bělé pod Bezdězem.
Město Bělá pod Bezdězem požádalo v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona o
doprojednání změny č.3 územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem dopisem ze
dne 16.5.2007 ev.č. 14401/2007. Spolu se žádostí byla předána i územně plánovací
dokumentace a dokladová část z neukončeného veřejného projednání návrhu změny č. 3
V souladu s účinností nového stavebního zákona dle § 188 odst.3 pořizovatel dodatečně
zajistil vyhodnocení výsledku veřejného projednání návrhu změny č. 3. Návrh změny č. 3 byl
zpracován včetně SEA dokumentace – posouzení a vyhodnocení změny č. 3 ÚPNSÚ Bělá
pod Bezdězem ( Ing. Morávková).
Pořizovatel ve zprávě vyhodnotil požadavky vyplývající z uplatněných stanovisek dotčených
orgánů, ze kterých vyplynuly požadavky na úpravu územně plánovací dokumentace.
Upravenou dokumentaci spolu se zprávou o projednání návrhu změny zaslal pořizovatel ve
smyslu § 51 stavebního zákona Krajskému úřadu Středočeského kraje odboru územního a
stavebního řízení k posouzení. Následně tímto správním orgánem bylo vydáno stanovisko ze
dne 8.4.2008.2008 pod č.j. SZ 42702/2008/KUSK ÚSŘ/Nc , ve kterém konstatoval, že
neshledal rozpory s platnou legislativou a návrh změny č.3 ÚPSÚ Bělá pod Bezdězem
odsouhlasil.
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Pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou řízení o změně č.3 ÚPSÚ Bělá pod Bezdězem dle
§ 52 stavebního zákona, které proběhlo ve dnech 28.května 2008 – 27. června 2008, zajistil
uveřejnění na úředních deskách magistrátu i města Bělá pod Bezdězem, a to i v elektronické
podobě. Současně v této lhůtě zajistil i vystavení územně plánovací dokumentace
k veřejnému nahlédnutí. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 18. června 2008 od 15.00
hodin proběhlo v jednací místnosti klubu základní školy, Máchova ul. Bělá pod Bezdězem,
za účasti projektanta, který poskytl přítomným odborný výklad. Na tomto jednání ani do
konce stanovené lhůty nebyly uplatněny žádné námitky dotčených osob.
2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů :
Změnou č. 3 územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem je plněn jeden z úkolů
územního plánování Politiky územního rozvoje ČR v tomto území, spočívající v revitalizaci
bývalého vojenského prostoru, tím, že bylo změněno funkční využití území původním
územním plánem města definované k využití blíže nespecifikovaných vojenských účelů na
plochy pro průmyslovou výrobu a podnikatelské aktivity.
Nařízením vlády č. 10/1995 Sb., ze dne 19.12.1994 byla vyhlášena závazná část územního
plánu velkého územního celku Ralsko, schváleného usnesením vlády č. 722 ze dne 19.
prosince 1994.S touto územně plánovací dokumentací není změny č. 3 ÚPSÚ Bělá pod
Bezdězem v rozporu. Z územní prognózy Mladoboleslavska rovněž nevyplývají pro řešené
území žádné požadavky..
3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování :
Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem plní úkol územního
plánování Politiky územního rozvoje, spočívající v revitalizaci bývalého vojenského areálu
Vazačka. Současně plní cíl územního plánování, spočívající ve vytváření předpokladů pro
udržitelný rozvoj území. Konkrétně touto změnou vytváří nabídku nových rozvojových ploch
pro průmyslovou výrobu a podnikatelské aktivity, čímž zabezpečuje do budoucna vhodné
podmínky pro hospodářský rozvoj území. Využitím převážné většiny stávajících objektů a
navrženými prostorovými regulativy bude zachován krajinný ráz území a respektovány
definované hodnoty území.
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů :
Proces pořizování změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem
probíhal za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb. a následně za účinnosti zákona č. 183/2006 Sb.
Pořizovatel postupoval v souladu s ust. § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona a zajistil
doprojednání návrhu změny č. 3 jeho úpravu vyplývající z výsledků veřejného projednání a
náležitostí ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů:
Návrh změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru ělá pod Bezdězem byl zpracován
v rozsahu požadavků uplatněných ve schváleném zadání a upraven dle požadavků
uplatněných ve stanoviscích dotčených orgánů v průběhu veřejného projednání návrhu
V řízení o změně č. 3 územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem nebyla
uplatněna nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů a nebyly řešeny rozpory. Námitky
dotčených osob nebyly uplatněny.
6. Vyhodnocení splnění zadání :
Zadání změny č.3 územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem jednoznačně
definovalo řešené území bývalého vojenského areálu a požadavky na jeho budoucí využití,
dále požadavky na řešení související dopravní a technické infrastruktury včetně požadavků
na řešení opatření na ochranu všech složek životního prostředí. Na základě provedených
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průzkumů území, vlastního řešení území a dle výsledku zpracovaného posouzení a
vyhodnocení vlivu změny č. 3 na životní prostředí v SEA dokumentaci dospěl pořizovatel –
město Bělá pod Bezdězem a projektant k závěru, že územní část C uvažovaná původně jako
v případě územních částí A a B pro rozvoj průmyslové výroby a podnikatelských aktivit, bude
ponechána jako nezastavitelné území využitelné jako přírodní rekreační plochy. Reálnost
původního záměru vymezit na územních částech A a B zastavitelné plochy pro průmyslovou
výrobu a podnikatelské aktivity včetně výše uvedené změny ve využití územní části C byla
prověřena již kladně projednaným návrhem změny č. 3, a tudíž tato územně plánovací
dokumentace prokazuje splnění požadavků zadání.

7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení :
Změnou č. 3 se vymezují tři územní části A, B, C a byly vytipovány plochy pro výhledové
územní rezervy V1 a V2, umožňující prověření dalšího územního rozvoje.
Z urbanistického hlediska se změna funkčního využití území z ploch zvláštního určení na
plochy pro průmyslovou výrobu a podnikatelské aktivity jeví jako vhodná. Dostatečná
vzdálenost od města pomůže eliminovat předpokládané negativní vlivy z uvedených aktivit
na plochy s obytnou funkcí. Severozápadní umístění ploch vůči městu není zcela optimální,
a proto jednotlivé záměry musí řešeny s ohledem na emisní limity. Nová přístupová
komunikace ze silnice I/38 v trase zhruba původní polní cesty s vloženým kruhovým
objezdem situovaným na stávající silnici II/276 vyřeší více dopravních problémů v území
včetně výhledového napojení ve směru na Kuřivody. Pěší propojení obnoví původní tradiční
turistickou trasu. Respektování všech definovaných limitů a omezení činností v území je
předpokladem pro zachování příznivých přírodních podmínek v území. Pro zachování
kulturních a historických hodnot v území bude částečně obnovena trasa původní cesty,
opravena stávající kaplička a ošetřena skupina stávající zeleně. Navrženými prostorovými
regulativy bude chráněn dominantní pohled na Bezděz.
Stávající příjezd do areálu ze silnice I/38 je z dopravního hlediska nevyhovující, zůstane do
budoucna pouze pro pěší propojení od autobusové zastávky. Do doby vybudování nové
přístupové komunikace včetně kruhového objezdu a cyklostezkou bude na základě
stanovených podmínek dočasně využíván, neboť areál není jinak dopravně obsloužen.
Výše uvedená změna neovlivňuje celkovou navrženou urbanistickou koncepci sídla, pouze
upřesňuje využití plocha a definuje požadavky na rozvoj dopravní a technické infrastruktury
v území.
8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území :
Krajský úřad Stč. kraje dne 22.2.2008 pod č.j. 19111/2008/KUSK/OŽP/Kal ve smyslu § 50
odst.2 zák.č. 183/2006 Sb., vydal z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí k ÚPD
„Návrh změny č. 3 ÚPSÚ Bělá pod Bezdězem“ dle § 22 písm.e) zák.č.100/2001 Sb.,
souhlasné stanovisko za předpokladu dodržení navržených opatření uvedených na str. 32-35
v kap. B. 10 „Popis plánovaných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních
vlivů zjištěných při provádění koncepce“ zpracovaného Posouzení a vyhodnocení změny č. 3
ÚPNSÚ Bělá pod Bezdězem z hlediska vlivů na životní prostředí, které je součástí
předloženého výše uvedeného návrhu.
Krajský úřad zejména doporučuje, v souladu se SEA hodnocením, v územní části „A“ a „B“
zcela vyloučit
chemické provozy a výrobu, kde by se manipulovalo či skladovaly
nebezpečné chemikálie a radioaktivní látky, skládky odpadů, sběrné dvory, umisťování
velkých a zvláště velkých zdrojů znečištění ovzduší, umísťování technických zdrojů hluku,
nebo provozy vyžadující vjezd velmi těžké techniky do areálu ( např. betonárka).
Pro realizaci výstavby v nově vymezených zastavitelných plochách změnou č. 3 územního
plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem jsou platné tyto závěry :
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a) z hlediska akustické situace
– nejsou navrhována žádná protihluková opatření ve vztahu k navrženému kruhovému
objezdu ( ověřovací hlukovou studií nebyla protihluková opatření navržena).
V plochách pro průmyslovou výrobu a podnikatelské aktivity nesmějí být ve smyslu
navržených regulativů funkčního využití ploch umístěny technické zdroje nadměrného hluku.
Územní část C bude tvořit přechodovou oblast mezi plochou pro průmyslovou výrobu a
podnikatelské aktivity a územím Obecního dolu ( pro záměr vyhlášení Ptačí oblasti
Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady za tichou oblast)
b) z hlediska čistoty ovzduší – vzhledem k umístění lokality ve směru převládajících větrů
směrem k městu i s ohledem na stav ovzduší ve městě ( 3 velké zdroje a 14 středních zdrojů
znečištění ovzduší) je zcela vyloučeno v nových zastavitelných plochách průmyslové výroby
a podnikatelských aktivit umisťovat další velké a zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší.
Průmyslová zóna musí být plynofikována. pro přechodnou dobu je možné využít stávající
kotelnu na propan – butan.
c) z hlediska jakosti a zdravotní nezávadnosti podzemních vod
Navržený regulativ funkčního využití území nových zastavitelných ploch definuje nepřípustné
využití ploch. Zcela vyloučené jsou v průmyslové zóně chemické provozy a výroba, kde by
se manipulovaly či skladovaly nebezpečné chemikálie nebo radioaktivní látky, nepovoluje se
zasakování odpadních vod a radioaktivních látek, umisťování zásobníků na topné oleje,
pohonné hmoty a další ropné produkty a obsahem větším než 50m3, skladování olejů,
dehtů, jedů a postřikovacích látek, skladování vyluhovatelných chemikálií, trubní vedení na
dopravu nebezpečných kapalin a látek, těžba a zpracování radioaktivních surovin a výroba
jaderné energie, větší zemní práce, závody se závadnými odpadními vodami.
V území mohlo dojít ke kontaminaci zeminy, případně podzemní vody ropnými a dalšími
škodlivými chemickými produkty v bývalém vojenském prostoru Vrchbělá.
V řešeném území nejsou evidována žádná chráněná ložisková území ani prognózní zdroje
surovin, žádná poddolovaná území, sesuvy ani svahové deformace.
9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond:
Návrh řešení změny č. 3 předpokládá zábor zemědělské půdy pro vymezenou plochy nové
přístupové komunikace včetně kruhového objezdu a cyklostezky o výměře 2,39 ha druh orná
půda, trvalý trávní porost a zahrada s tř. ochrany III, IV dle BPEJ.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, udělil pro výše
uvedenou plochu stanoviskem ze dne 11.12.2006 č.j. 140121/2006/KUSK souhlas orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu 2,39 ha.
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění :
V průběhu řízení o změně č. 3 územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem nebyly
uplatněny žádné námitky.
11. Vyhodnocení připomínek :
V průběhu řízení o změně č. 3 územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem nebyly
uplatněny žádné připomínky.
Grafická část :
Grafickou částí Odůvodnění změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Bělá pod
Bezdězem jsou výkresy uvedené již v grafické části změny č. 3 v odst. č. 7 tohoto opatření
obecné povahy, a to :
Výkres č. 1. ŠIRŠÍ VZTAHY – měř. 1:10000
Výkres č. 7. ZEMĚDĚLSKÁ PŘÍLOHA – měř. :1:5000.
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POUČENÍ
Do tohoto opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout na Městském
úřadu v Bělé pod Bezdězem.
Dle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat
ani podat rozklad. Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření
obecné povahy podat opravný prostředek.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení dle §
94 až 96 správního řádu, a dále v řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části
podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze dle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu
vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy.
ÚČINNOST
Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující vydání opatření obecné
povahy na úřední desce Městského úřadu Bělá pod Bezdězem.

Miroslav Schneider
zástupce starostky

Mgr. Daniela Pastorková
starostka

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Nabytí účinnosti dne:
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