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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM 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"), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona
zpracování návrhu územního plánu Hořany a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a
příslušnými obcemi.
Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona v souladu
s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a oznamuje, že veřejné
projednání návrhu územního plánu se koná
18.2.2015 ve 13:00 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Obecního úřadu Hořany.
Do návrhu územního plánu je možné nahlédnout u pořizovatele a na Obecním úřadě Hořany.
Návrh územního plánu je zveřejněn na internetových stránkách města Nymburk (www.mestonymburk.cz).

Upozornění:
Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby
námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a
vymezit území dotčené námitkou.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanovisko k částem řešení,
které byly od společného jednání změněny.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
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Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad
územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, 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.

Obdrží:
obec
Obec Hořany, IDDS: mihakjc
dotčené správní úřady
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor surovinové politiky, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, IDDS: d2vairv
Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a pam. péče, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02
Nymburk 2
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, 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
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy I IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8
Obvodní báňský úřad pro území hlavního města Prahy a kraje Středočeského, P.O.BOX 31, IDDS:
ixaaduf
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí č.p. 375/4, Praha 2Nové Město, 128 00 Praha 28
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
krajský úřad
Středočeský kraj, Krajský úřad, IDDS: keebyyf
sousední obce
Obec Třebestovice, IDDS: idybgsv
Obec Milčice, IDDS: gqmatgy
Obec Tatce, IDDS: xwebuj2
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Obec Poříčany, IDDS: 8sbbj82
Obec Klučov, IDDS: wjybntv
ostatní
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33
České Radiokomunikace, IDDS: g74ug4f
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj
určený zastupitel
Irena Krejčí, Hořany č.p. 57, 289 14 Poříčany
zpracovatel
Ing. arch. Břetislav Malinovský, Nad Turbovou č.p. 930/12, 150 00 Praha 5-Košíře

