Městský úřad tsrandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo rráměstí ]., 2
250 01 Brandýs nad Labern-Stará Boleslav
odbcr starrebního úřadu. územního pÍánování
a parnátkové péče

Našečj.:osÚÚPPP_5216s/201s-DRfuA
Naše sp.

zn': o5ÚÚPPp-3428l2017'MAT5Y

Vyřizuje:

Tel.:
E-mail:
Datum:

dle rozdělovníku

lng. Jan Drahota
+

420 326 909 156

jan.drahota@brandysko.cz

27.6. 20L8

VEREJNA VYHLASKA
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. odbor stavebnÍho úřadu, územního

pláncvání a památkové péče,úsek územníhoplánování jako místně příslušnýsprávní orgán
dle 9 11 odst. ]' zákona č. 5Ú0/20c4 5b', správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů {dále jen
,,správní řád"} a věcně příslušnýorgán úzenrníhgplánování d[e $ 6 odst' 1 pÍsm. a} zákana
č. 183120o5 Sb., o úzernním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějšíchpředpisů {dále
jen .,stavební zákon''}, oznan'luje v souladu s $ 52 a $ 53 stavebního zákona
opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Zlatá,

které se bude konat za přítomnasti Zástupců obce, projektanta a pořizavatele
pohostinství ,.tJ hasičů"v obci Z[atá na adrese Zlatá 47 ,25s 83 Zlatá

v sále

dne 1.8.201& od 18:0S hod.

Návrh Územního plánu Ztatá {verze 2018i bude vystaven k veřejnému nahlédnutíu
pořizovatele v kanceláři č. As07 Městského úřadu Brandýs nad Labem_Starý Boleslav,
odboru stavebního úřadu, územníhopláno*rání a památkové péče,úseku územního
plánování, pracoviště Masarykovo náměstÍ 2, 25$ s1 Brandýs nad l_abem-Stará Bcleslav.
Pořizovatel urnoŽní nahlíženído písemné fornny návrhu Územního ptánu Zlatá v úřeciních

hodínách, tj. pondě!í a středa 8:sCI * ].2:0s a ].2:30 - L7:0Ů. Návrh bude v úředních hodinách
k dÍspozíci i na oÚ Zlatá. Podklady jsou dále vystavenv k nahtédnrttí na internetových
stránkách pořizovatele v sekc! ,,Územní plány obcí ve správnínr obvodu" {www"brandvsko.cz}
a obce ZÍatá {www-obeczlata.czi
v terrnínu ed 2v.6. 2018 do 27, 7. 201s {včetně}.

Tímto se opakovarré veřejrré pro.lednání návrhu Úzernníhg pÍánu Zlatá oznamuje dotčeným
orgánůnr, Krajskému úřadu Středočeskéhokraje, oprávněným investarůrn, sousedním obcím
a

veřejnost'"

'.l

Nárnitky prCIti návrhu Územního plánu Zlatá mohou podat dle $ 52 odst. Ž'itavebního zákona
pouze vlastníci pozemků a staveb dctčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástr.rpce
veře.lnosti nejpozději dc 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. da 8. 8. 2018.
Připomínky rnůžedlE $ 52 *dst. 3 stavebního zákona upfatnlt každý ve stejné lhůtě.

a Krajský úřad Středočeského kraje jako nadřízený orgárr územníhc
ptánování uplatní ve Íhritě nejpozdéji do 7 dnů ode dne opakovanéhc veřejného prcjednání
Dotčenéorgány

www.brandysko.cz
epodatel na@brandysko.cz
lD datové schránky: cShb7xy

stanoviska k částem řešení, které byly od společnéhojednání ($ so stavebního zákona)
změněny, tj. do 8.8' 2018.
Ke stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po stanovené lhůtě se nepřihlíží.

Stanoviska, připomínky a námitky prosím zasílejte elektronicky, popř. písemně na adresu
pořizovatele:

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, územního
plánování a památkové péče,úsek územníhoplánování, Masarykovo náměstí ?, z5O 01Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, lDDS: cShb7xy
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lng. Renata Perglerová
oprávněná úřední osoba

obdrží:
viz str. 3, 4

Vyvěšeno

dne:

Zl

Sejmuto dne:

www. brandysko.ca

epodatelna @ brandysko,cz
lD datové schránky: c5hb7xy
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RozsĚLovNÍK
Dgtčenéorgány:

1.

Ministerstvo životníhoprostředí ČR, odbor výkonu státní správy l, Vršovická 1442165,
:.S0

1CI

Praha 10, IDDS:9gsaax4

z.

Ministerstvo obrany čR, sekce ekonomická a rnajetková, odbor ochrany územníchzájmů
a řízenípragrarnů nemovítéinfrastruktury Praha, Tychonova ]., 160 01 Praha 6, IDDS:
hjyaavk

3.

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor investičníhorozvoje. Palackéhg nám.375/4,3.28 a1
Praha 2, IDDS: pv8aaxd

4.

Ministerstvo průrnyslu a obchodu, Odbor hornictví, Na Františku L039132, 1x.0

15

Praha 1, IDDS: bxtaaw4

5.

Ministerstvo kuttury ČR, odbor památkové péČ*,Maltézské náměstí 4?1f3' ].x8 11
Praha L, IDDS: Sspaaur

6.

Mínisterstvo dopravy ČR, nábřeží l_udvíka Svcbody tŽz?./1?, 1]-0

00 Praha

3.,

IDDS: n75aau3

7.
8.
9.

Ministerstvo vnitra ČR, Nao Štolou 3, 170 34 Praha 7, IDDS: 6bnaawp
Státní úřad pra jadernou bezpečnost' Senovážné nám" 9, 110 00 Praha

1",

lDDS: rne7aazb

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životníhoprostředí a zemědělství, Zborcvská
&1"Í11,15s 21 Praha 5, IDDS: keebyyf

10. Krajský

úřad Středočeského kraje. odbor úzernního plánování a stavebníhc řádu,

Zborovská 8}-Í3'3.,150 21 Praha 5, IDDS: keebyyf
11. Krajská veterinární správa SVS pro Středočeský kraj, Černoleská LgŽg, Ž56 38 Benešov,
IDDS: wx98b5p

-

státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Hl" nněsto Prahu a
Středočeslcý kraj" Gorazdova 24,Iza 0s Fraha 2, IDDS: hqZaev4

12. Česká repubtíka

3"3.

Krajská hygíerrická stanice Střectočeskéhokraje se sídlem v Praze, Dittrichova 3?g/17,
128 01 Praha 2, IDDS: hhcaiSe

14. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územníodbcr Miadá BoÍeslav, Laurinova
1370lllÍ, 293 03 Mladá Boleslav, DDS: 8cuhpqx
f

1-5'

StátnÍ pozemkový úřad, Krajský pozernkový úřad pro Střecločeský kraj, pobočka
Nymburk, Soudní 17 ť3, z88 02 Nymburk, IDDS: z49per3

16"

obvodní báňský úřad pro územíhi. rn. Prahy a kraje Středočeského, Koaí 4/478,3.]'0 01
Praha 1, IDDS:

ixaaduf

,.!,

17. Česká repubtika * Krajské ředÍtelství po|icie Středočeskéhokraje, Na Baních ].3o4. 156 00
Fraha 5, IDDS: Zdtai5u
].8' Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,

odbor ži.rotníhg prostředi Masarykovo

nám. 1, 7.,25a 01 Branciýs nad Labern, IDDS: cShb7xy
j.9. Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
25CI 0].

odbcr dopravy, Mlasarykovo nám. 1,2,

Brandýs nad Labem, ÍřDS: cShb7xy

www.brandysko.cz
epodatelna @brandysko.cz
lD datové srhránky: c5hb7xy
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2Ú.

Městský úřad srandýs rrad !_abern-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, úeerrrníhc
plánování a památkové péče,úsek památkcvé péče.lVlasarykovo nám- L, 2, 250 s1
tsrandýs nad Labenn, IDDS: c5hb7xy

SousednÍ gbce:
Z1.

sbec *obroč*vice, Bobročovice 38, 250 82 Uvaly, lDDS: 4rdj2r7

22. obec Sluštice, Sltlštice 21, 250 84 Sluštice,

lssS: ng3apvS

23. ťrděstys Škvorec. Masarykovo nárn. 1??, z5l} 83 škvorec, IDDS: 93sb64rn

Oprávnění investoři:
24. ČEps, a.s., Elektrárenská v74tz,101 52 Praha ].0, íDDS: secedqd
25. Krajská správa

a údržbasilnic Středočeskéhokraje, Zborovská 11, 15s 21 Praha

IDDS: a6ejgr*x

J:::,

wrrrrw.brandysko-cz
€p6détetft a @brandysko"cz

ls datové schránky: c5hb7n7
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