MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE
úřad územního plánování
Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333
Spis.zn.: SO/22756/2013/Čá
Č.j.: MěÚN/35034/2014
Vyřizuje: Ing. Čákorová/315650342

Neratovice dne 21.7.2014

OZNÁMENÍ
SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O 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 upraveného zadání
územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu
Obříství.
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznamuje, že společné jednání o návrhu územního
plánu Obříství se koná
27.8.2014 (středa) v 09:00 hodin
se schůzkou pozvaných na Městském úřadě Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice v kanceláři územního
plánování 4.patro, č. dveří 401.
Pořizovatel podle § 50 odst. 2 stavebního zákona v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů
vyzývá
dotčené orgány, aby uplatnily svá stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě
mohou sousední obce uplatnit své připomínky. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se
nepřihlíží. Po tuto dobu pořizovatel umožní uvedeným orgánům nahlížet do návrhu územního plánu na
obecním úřadě Obříství a na Městském úřadě Neratovice, stavební odbor. Dále bude celá dokumentace
zveřejněna na úřední elektronické desce města Neratovice www.neratovice.cz a obce Obříství
www.obristvi.cz.

Ing. Markéta Čákorová
referent SO, oprávněná úřední osoba

Příloha:
Návrh územního plánu Obříství – vzhledem k velikosti dokumentace je k tomuto oznámení připojena
pouze textová část (výrok a odůvodnění) a koordinační výkres. Celá dokumentace bude zveřejněna na
úřední elektronické desce města Neratovice www.neratovice.cz a obce Obříství www.obristvi.cz.
Obdrží:
Obec
Obec Obříství, IDDS: auhbwvz
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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 Hl. město Prahu a Středočeský 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
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 ČR - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IDDS: hjyaavk
Krajský úřad
Středočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, IDDS: keebyyf
Sousední obce
Obec Hořín, IDDS: 3nkaj4h
Obec Chlumín, IDDS: 8fbbezc
Obec Kly, IDDS: ahhbrnc
Obec Libiš, IDDS: x5bbgnv
Město Mělník, IDDS: hqjb2kg
Město Neratovice, Kojetická č.p. 1028, 277 11 Neratovice
Obec Zálezlice, IDDS: srmbjwv

