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Č'j . .
Vyřizuje: lng. arch' Kind|/ 605234 203, zd.kind|@seznam.cz
V Zápech, dne: 10.8'2010
Doručíse na dodejku: dle rozdělovníku

VEŘrlNÁ VYHLÁŠKA
- OZNAMENI

o woÁní zmĚru č. 3 a a ÚzemruÍno plÁt'tu síoelruíHo ÚrvRRu tÚpsÚl
zÁpv

Úrao Městyse Zápy, jako pořizovate| přís|ušný k pořizování územního p|ánu pro území
Městyse Zápy pod|e $6 odst. 2 zákona č. 183/2006 sb., o územním p|ánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen stavební zákon), zajišt'ující pod|e $24 odst.1
stavebního zákona územně p|ánovací činnost na zák|adě sm|ouvy s IKP Consu|ting Engineers,
s.r.o', |Č 45799016, pořídi| návrh změn č. 3 a a ÚpsÚ Zápy, projedna| ho s dotčenými orgány,
krajským Úřadem, sousedními obcemi a s veřejností dle příslušných ustanovehí stavebního
zákona.

Zastupite|stvo Městyse Zápy na svém veřejném jednání dne 14.7.2010 vvda|o opatřením
obecné povahy č. 112010 Změnu č. 3 a 4 UPSU Zápy na zák|adě před|oŽeného návrhu této
dokumentace a vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek k tomuto návrhu pod|e $54 odst.
1a2stavebníhozákona'

Pořizovate| tímto oznamuje, Že Změna č. 3 a 4 ÚPSÚ Zápy bude u|oŽena na následujících
místech:

. Úřad Městyse Zápy,Zápy71, 25o 01 Brandýs nad Labem - Stará Bo|es|av

. Městský úřad Brandýs n. L' - St. Bo|es|av, odbor výstavby, Masarykovo nám. 1, 2, 250
01 Brandýs nad Labem

o Městský úřad Brandýs n. L. - St. Boleslav, odbor Územního rozvoje a památkové péče,
Masarykovo nám. 1,2, 250 01 Brandýs nad Labem

. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regioná|ního rozvoje, Zborovská 11, 150 21
Praha 5

Do opatření obecné povahy - Změny č. 3 a + ÚpsÚ Zápy _ včetně jeho odůvodnění můŽe
každý nah|édnout v sekretariátu Úřadu Městyse Zápy vŽdy v úředních hodinách, tj.
pondě|í: 7 _ 12 12:30 - 17 hod'
úteý: 7 _ 12hod.
středa: 7 - 12 12:30 - 17 hod.
čtvrtek: 7 _ 12hod.
Dokumentace je dá|e zveřejněna způsobem umoŽňujícím dá|kový přístup na WWW.zapV.cz'



Pouěení
Proti opatření obecné povahy nelze pod|e ustanovení s 173 odst' 2 zákona č' 500/2004 sb.'
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Účinnost
opatření obecné povahy nabývá d|e ustanovení $ 173 odst. 1zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné
vyh|ášky'

k  Mašek
starosta Městyse Zápy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno ane: .4Q . +.eD !,?. , . r"d "JotoSejmuto dne: ' ' . .Í].

Razítko, podpis orgánu, kteý vyvěšení a sejmutí oznámení.
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