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OZNÁMENÍ
NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Městský úřad Nymburk, odbor výstavby (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný
podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen
"stavební zákon"), zpracoval v souladu s § 55 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti (dále jen "vyhláška") návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce Vestec a v souladu s § 47
odst. 2 stavebního zákona oznamuje její projednávání.
Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce pořizovatele může každý uplatnit u pořizovatele
písemné připomínky a sousední obce podněty.
Do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán
uplatnit vyjádření, ve kterém uvedou své požadavky na obsah zprávy vyplývající ze zvláštních právních
předpisů a územně plánovacích podkladů.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo připomínkám
uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Ing. Dagmar Šalandová
referentka odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Příloha:
-

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu

Obdrží:
obec:
Obec Vestec, IDDS: niqaunn
dotčené správní úřady
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor surovinové politiky, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, IDDS: d2vairv
Obvodní báňský úřad pro území hlavního města Prahy a kraje Středočeského, P.O.BOX 31, IDDS:
ixaaduf
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk
Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a pam. péče, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02
Nymburk 2
Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02
Nymburk 2
krajský úřad:
Krajský úřad Středočeského kraje, IDDS: keebyyf
ostatní
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Praha, IDDS:
sousední obce:
Obec Netřebice, IDDS: qnrapd2
Obec Chleby, IDDS: v8sb6ac
Obec Nový Dvůr, IDDS: jbxapuq
Obec Hrubý Jeseník, IDDS: 9cwbxfi
Městys Křinec, IDDS: grbbdds
Obec Dymokury, IDDS: q2fbehi
Obec Činěves, IDDS: 8g6aw4t

