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gnsnnÝ* }táp LASEM - $TAnÁ BoLEsLAv
a * rvofuinění t*trr dgkunn*ntac* k p*d*vánÍ připomín*ka námit*k

*po|u x dnplňtiorn Pogoueení v|ivů ne gdÍžÍtelný rozvoJ *xami h plgsp Bv xfr?'

Měs1 ký rlř*d srandýs nad Labem - $iará solgglav, iako pafixovat*|'1řiq|u{ný
k paffixóváni Úeerntrihi plárru pro ůx*mi města $rardý* nad Labgm. $tgt* sglw|av
pian $ $ *dst. 1 eák*rrg č. 183/30ffi $b., o rÍzernnÍm plánovánÍ a st*vebnÍm řádu'
ýg efr*fu poad&j*|e}r předpÍgťr {dá|e ien *tavební $k*n}, poř|di| v snuladu * s $3 ss!
* *tgvabního xákona r}praw návrhu úeernn{ho piánu Bmn*ýs na* Labgm * $tar*
Bnl*g|gv na eákladó'lyite**a v*fejnsha pr*jednání a *tannvb*k dotče$c.h opá'$
lt *rávrhu rgu*gdn$tí a nárrritkr*eh á návrhu vyhdnoo*ní pfipornínek' spolu
s upravenýrn návrhem Ůr pcfizovatel předkládá dop|něk Posouzani vlivů ná
uc*itelny rozvoj *eemi, vy*ádaný knj*kýrn rlřadtm jako přislusným &fgdem
ehl*di*k* p*aux*váni g|iuŮ n* Životnl prostř*ďí pnd|e $1*i a*kona *. 1$0lls01 $b.'
skajlcl ** doplně*í p|ochy *v u87, tj. navrhcvan&hn přlEtavišt& připlavebním kaná|u
u Hlu*hovs.

Fnřiegvat*| oxnnrnuj* pod|a $ $3 od*t. 1 gtgvobního z*kona ysouladu * $ 172
rák*nE s. ssřl20B4 $b", správní fiád, ve :něni pozděj*ích př*dpist, á* cpakomnÉ
vařcjná proj*dnárrí upraven*ho návrhu uagmního p|ánu srandýs nad LabEm -
$t&rá tsg|gs.lav sg kgná

7.',*rnnn,3$;l4 {pjvrt*.l*} g#, I{r$* lls{i*
na =árnku v Brand'ýse nad Labem



B...o-,z d *".l q..Y**..Í..|*.:

$otčenr* orgány a dglší organla*ce:
r Hasiůský aáchr*nrrý sbor $třed***skrtho kraje, územní odbor Mladá Bo*e lav'

Laurinnva 1370, 293 s3 M|*dá Bc|es|av, l**s: **xi"lpqx
r Krajská hygi*nieká stani*e $tředočeskÓho kraje, Dittrichova 329/17,138 01 Praha ?,

{*ffi$t hhnmi$*
. Krajský riřad $tfedoleského kraj*, odb*r životního pro*třadí a aemádělství,

Zborovská 11, 150 21 Praha 5, lff iř$: ke*byyf
r Kraj*ký úřad $tředočegkého kraje, odbor dopravy, Zh*rovxká 11, 15s 2,l Praha 5'

l*ss: k**hyyť
r Ministerstvo dopravy ČR- nábř' Ludvika $vobody 122?t1?, 110 00 Praha 1, í**s:

*7$**tt*
r Ministerstvo Životního prostř*di *Ř, odbcr výkonu státní správy, Vršovická *s, 100

10 Praha 1*, l*ilS: S6nm*x4
. Ministcrstvo Životniho prostředí Čft' gdbor geologick* $právy, Vršovická $5, 100 t0

Praha 10, lř i l$. $g*aax4

" sbvodní báňský úřad pro úzgmí hl. m" Frahy a kraje $tř*doňe*káho, Kozi 4' 11* $1
Praha 1, l#*s: íxgadulť

. Mě*tský úřad *randýe nad Lab*m * stará Boleslav, odbor životního prostť*dí,
M**arykovo nám' 34, 2s0 0t Brandýs nad Labem

. státníencrgetická in*pgk*e, sorazdova 19s9l24, 120 s0 Pr*ha 2, iffiffis: ťlqŽx*v4
r Ministerstvo obrany'ČR, Tychorr*va 0/1' 1s0 01 Praha 6, i#D$: h;yaavk .
* Úťad gtátnÍho odb*rn*ho dox*ru M0 - VU$$, Hradební 772112,110 15 Praha 1,

* * ffi $ : xž*4 x ri x, e- pl*i l : .1j"t{$"$#J*&*#Ř{í&-*á
r Krajský úřad $tředočeského kraje, odbor kultuty a památkovó pé*e' Zborovaká 11,

,|s0 21 Praha 5, {ffi#s: keebyyť
* Měst$ký *řad Brandýs nad Lab*r,rr _ stará Boles|av, odbar dnpravy, Niám. Repub|iky

3. 110 01 Praha 1
r Móstský úřad Brandýs nad Labern * $tar:á *o|eglav, oÚRPp, oddě|ení památt<ové

péěe, N*m. Republiky 3. 110 01 Praha "t
r Krajská vgterinární spréva $V$ pro $tředočegký krcj, Černnl**ká 1929, 256 38

Benešov, ltrD$: wx9shsp
r státní úřad pra jademou bezpečnost, $enováŽné nám" 9, 110 00 Praha 1, Í.**s"

n**7a**e&
r Ministerstvo zdravotnictví Čn, odbor investiČního rozvoje, Pa|ackého nám. 4, 138 Ů1

Praha 2, &**s: řv*m*xd
r MinigterEtvo prŮmyslu a obchodu' odbor hornlctvÍ' Na Františku 1039133' 110 1s

Praha 1, l**S: bxt*awd
r $tátnípozemkový úťad, Husinpgká 1024/11a, 130 0s Pr*ha 3, ***ffi: x4'*p*r*

Krajský úřad. nadřizený orgán:
r Krajský úřad stťedoů*gkého kraje' odbor regioná|ního rozvoje, řborovská 1 1' 1ss 21

Praha 5, {ffiť}s: ls*gbyyŤ

$ousední obce:
r Městys Zápy, Z*py 71, 3sfi 01 srandýs ned Labern, tilffi*: j8r*yq3
. sbec ilřevč.ice, Dřevčice 73, 250 01 Brandý* nad Labem, l*ř$: b$ra?ka
r CIbec Podo|anka, H|avní 15, zsCI 73 Fcdolanka, |*s$: xřyxryi
r obec Brázdim, *rázdim 3s' 2s0 63 Mratín, {s*s: qw&a*kh

T*.l*lba: 32(r 909 1l l l}nrrkovai sp*je*i: Mě$tskj úřad srxnd,ds n. L. - 5r. Bale*lav
f:ax l ?ó q{'2 l5l 

lT #iťť *1*, 
a.s.. prrhtlČke |}Íend'..c nad l"ab$Ú 
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$okurnentece upravnnéhg návrhu úx*m*ího p|ánu Brandýs nad l-*bgm - $ta#
so|gt}Ev včetná d*kumgntarc d*p|ňkr.l vyh*dno*enlvlivů na u$rřRg|ný r*1voj tig*ml
br-*ďg vyat*vana na webový*h *tránkÉ*h měgta &*{t**,**.hÍHnd}rek*.ca v t*rmínu:

gÍl *. t *.*1s do 1a. s. efi!{
V t**e d*bs poHeovatel umožnÍ nah|{Ž*t do paplrově éormy *okurn*nta*g na gdbgru
ťlx*mnihc nnloja a památk*v& péře tá&stskéťra úfudu srandýa nad Lab*m - $ta*
B*laa|av vždy v t}ř*dnich h*din*ch- ti":

pracoviště Brandýs nad Lab*m, }i{acarykovr *árn' 1:
pondólí:?:3s. Í? t?:3Ů - 17
$tř*da: 7:3s - 12 1E:30 . 17

pramvišt* Praha 1, Nám*atl Hapubliky 3:
p*ndělí:s - 1á. 13l3CI . 17
střed*: s - le 13:30. 17

Upaeorn&ní:
N*ipord*ji de ? dnů gdo dna veř*jm*ho proigdnáni, t. do í4" $. 30{{ vř*trs můŽe
lnpsdý uplatnit svr$ připa$|nkv.
v|apt*i* nozemt*?*,a.-*tex*il dot**ný*h návrharn řes*ni, qpqqYn*ný iRyp$,st.a
ffi nerein"qgti filghón v* stejn* lhť*tě podat í'ámitk1 v* ktarých musÍ vždy
av'**t absah nňmitky vč*tn* odr}vndn*ni, údaja pod|* lc*t*stJu ngmnv3to*tí
dok|*dujlcí dot*ená práu* a vymgxlt r3eemÍ dotčen* námi&gu.
Dotřen* crg,*ny a lqr#i$k*"r}ťnť iaLn ra*fíxxÍ}ý",qffisn mohgu up|*tnit v* *lejná |hittě
*tp*p,,xishs-
$pa|rov*n* vař*jná prdg{nánÍ *e v taNladu s $ s$ odet" 2 etavsbnÍho tákong
kaná ps{|řs
proj*dn*ni.

n* z*k|*{s výx|gdlď v*ř*jnóht
ga t*dy psge* lmsn, ** ktxrým v d{'kgínent**i n*vrhu Uř

do*|o ťng,zi.l{p.Bg$ttJt.r$,yqi#t!* a,qn*a#.*.tt.*.v.*řqině proj*dnánÍ.
í, tghg dr}vodu jg prg inťorrn*ei na m*sp*brsn*xŘfiq'q* rv*f*jnsna l původní vgrzt
dckurn*ntags návrhu pro v*ř*jn* prgj*dnáni.
Kg etilnaviakům, připomínkám a námltlcám, kt*ts ** n*týknJí uv*daných úprav,
ngbg ltters bud*u up|a$sny ps stgnsveně |htttě' *e n*rřihlíži,

lng.Pav** Havl iček
vqdouqiodboru t'Hrř

Ť*kr{ff }šs*09 tll
F*: tS9Sl l5l

s*nkovníry$**i:
sE Mon*y Bant, l s.. pobuČkn 3ran*ý* nnd lxb*m
. ú.37"ls'4?&s04l06s0
tČ; $0l.lti 0?s

Mřltiký útÍd $íff'di* il. L. - $t. Bol**lry
Mamry**vonÉm. {. |'?
3$0 Sl Sx*di* n. labstt * St*rS fukxlnv



| Úbro Po|erady, Folerad} 57, 2ss 63 MratÍn, |*řs: qvsatqv
r lbe* řáryby, řáryb'y 147, zvř 13 K*stel*e nad L*bem, lDD$: ee6ar67
r Obec **rek, Borek 81,ť77 14 Fřísy, |D0$: 7$hbsjf
. *beř Lhgta, Bc|eslaveká 47,w7 14 $říg*, t**s: *sparyn
r $be* Hlav*nec, Hlavenec s2, E$4 74Předm.řřice nas -}izsrou, }*l}$li uvuax$
r sbec skorkov, skarkov 3a, as4 74 řŤedměřice nad Jixer*u, ls*$: Ífir,.*ffibitf1
r $bgc Nový Vwteu, Ke. $poťilovu $, 2s$ 75 Nový Ve*tec, |ffi*$: 3xgh7st

+ riř*dni d*ska Městskó|ro úřadu Brandýs nad Labem - stará ts*|ee|av
* wlÁ.w str.ánky města * ww'bran$ygkg;gx
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