MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE
úřad územního plánování
Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333
Spis.zn.: SO/22756/2013/Čá
Č.j.: MěÚN/10374/2016
Vyřizuje: Ing. Čákorová/315650342

Neratovice dne 25.2.2016

OZNÁMENÍ
OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBŘÍSTVÍ
Městský úřad Neratovice (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6
odstavec 1 písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání návrhu územního
plánu Obříství pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu
obce Obříství.
Protože na základě veřejného projednání konaného dne 3.6.2015 došlo k podstatné úpravě návrhu
územního plánu, pořizovatel v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona oznamuje, že opakované veřejné
projednání za účasti dotčených orgánů se koná
11.4.2016 (pondělí) v 15:30 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství.
Vzhledem k rozsahu dokumentace bude upravený návrh ÚP Obříství vystaven k nahlédnutí ve dnech
určených pro veřejnost u pořizovatele a na Obecním úřadu Obříství a uveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup na webových stránkách obce Obříství www.obristvi.cz a města Neratovice
www.neratovice.cz.
Upozornění:
Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání může každý v rozsahu úprav návrhu po
veřejném projednání uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky. V námitkách musí být
odůvodnění, údaje z katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou.
Dotčené orgány a krajský úřad uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem v rozsahu úprav návrhu po
veřejném projednání.
K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží a nelze je uplatňovat k částem
řešení, které nebyly od původního veřejného projednání měněny.

Ing. Markéta Čákorová
referent stavebního odboru
oprávněná úřední osoba
Toto oznámení bude vyvěšeno 30 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
Obec
Obec Obříství, IDDS: auhbwvz se žádostí o vyvěšení včetně upraveného návrhu ÚP Obříství
Dotčené orgány
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor plynárenství a kapalných paliv, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor surovinové a energetické politiky, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo vnitra, odbor provozu informačních technologií a komunikací, IDDS: 6bnaawp
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, IDDS: 9gsaax4
Státní pozemkový úřad, Pozemkový úřad Mělník, IDDS: z49per3
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Stč. kraj, IDDS: hq2aev4
HZS Středočeského kraje, územní odbor Mělník, IDDS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Mělníku, IDDS: hhcai8e
KÚ Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf
KÚ Středočeského kraje, OŽP a zemědělství, IDDS: keebyyf
KÚ Středočeského kraje, ORR, IDDS: keebyyf
MěÚ Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: hqjb2kg
MěÚ Neratovice, odbor životního prostředí, Kojetická č.p. 1028, 277 11 Neratovice
MěÚ Neratovice, OSČaD, odd. dopravy, Kojetická č.p. 1028, 277 11 Neratovice
MěÚ Neratovice, OSVaŠ, oddělení školství, kultury a sportu, Kojetická č.p. 1028, 277 11 Neratovice
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
Český telekomunikační úřad, IDDS: a9qaats
Obvodní báňský úřad, pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, IDDS: ixaaduf
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Odd. OÚZ Praha, IDDS: hjyaavk
Sousední obce mimo města Neratovice NEVYVĚŠOVAT
Město Neratovice, Kojetická č.p. 1028, 277 11 Neratovice se žádostí o vyvěšení včetně upraveného
návrhu ÚP Obříství
Obec Hořín, IDDS: 3nkaj4h
Obec Chlumín, IDDS: 8fbbezc
Obec Kly, IDDS: ahhbrnc
Obec Libiš, IDDS: x5bbgnv
Město Mělník, IDDS: hqjb2kg
Obec Zálezlice, IDDS: srmbjwv

