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vEŘEJNÁ vyHt_Ášra

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního
pláriování a památkové péče jako pořizovatel příslušný k pořizování Územního plánu Zápy
podle § 6 odst. ]. zákona č. L83l2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění (dále jen ,,stavební zákon") oznamuje v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona
projednání

návrhu zadání Územního plánu Zápy.

Návrh zadání Územního plánu Zápv je vystaven k nahlédnutí u pořizovatele na Městském
úřadě Brandýs nad Labem-Staný Boleslav, Odboru stavebního úřadu, územního plánování a
památkové péče, úseku územního plánování, Masarykovo náměstí L,2, Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav na tel. čísle 326 909 138 a pořizovatel umožní nahlížení do tištěné formy
návrhu zadání Územního plánu Zápy v úředních hodinách, tj.: pondělí a středa od 8:00 do
12:00 a od 12:30 do 17:00 na výše uvedené adrese a dále je dokument vystaven k nahlédnutí
na www.brandvsko.cz v sekci,,Územní plány obcíve správním obvodu" a na www.zapv.cz

v termínu od 15. 11. 20L8 do 16. L2,20L8 (včetně).

Dotčené orgány a Krajský úřad Středočeského kraje jako nadřízený orgán mohou uplatnit u
pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah Územního ptánu Zápy
vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů do 30 dnů ode dne obdržení
návrhu zadání.

Krajský úřad Středočeského kraje může uplatnit stanovisko do 30 dnů ode dne obdržení
návrhu zadání. Nejpozději 7 dní před uplynutím 30-ti denní lhůty doručí příslušný orgán
ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona č. tt4lL992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
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Sousední obce mohou uplatnit u pořizovatele své podněty do 30 dnů od obdržení návrhu

zadání.

připomínky může uplatnit každý u pořizovatele ve lhůtě 15 dnů ode dne doruČení veřejné

vyhlášky, tj. do 16. L2.20L8.

K požadavkům dotčených orgánů a Krajského úřadu Středočeského kraje, k podnětŮm

sousedních obcí a k připomínkám uplatněným po výše uvedených lhůtách se nepřihlíží.

požadavky, podněty a připomínky zasílejte elektronicky, popř. písemně na adresu
pořizovatele:
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního Úřadu, Územního
plánování a památkové péče, úsek územního plánování, Masarykovo nám. ]., 2, 25O 0t
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

lng. Renata Perglerová
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 1 5 -11- ifi:i8
Sejmuto dne: .........

WRazítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšenía sejmutíoznámení.


