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UEREJNA UYHTASKA

obecnÍ úřad Dobřejovic€, jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č. 2 územníhoplánu Dobřejovic (dále
také jen ,,změna č.2 ÚP Dobřejovic") podle $ 6 odst. Ż zźtkonač,.18312006Sb.' o územnímplánování a stavebním
řádu (stavebni zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon"), zajišťujícíúzemně plánovací
',stavební
ěinnost podle $ 24 odst. l stavebního zákona pľostřednictvím Ing. Ladislava Vicha, výkonného pořizovatele, na
základésmlouvysespolečnostíPRISVICH,s.ľ.o', lČo27101053,vsouladus$52odst. la$55odst. lstavebnĹ
ho zákona a $ 172 odst. 3 zílkona č,' 50012004 Sb., správní řád' ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní
řád"), o z n a m u i e zahájeníŕízenío

změně č,.2 územníhonlánu Dobřeiovic.
Návľh změny č.2 ÚP Dobřejovic Ze sľpna ŻO19 (zhotovitet PRISVICH, s'ľ.o., IČo 27101053; projektant Ing. aľch.
Akad. arch. Petr Foglaľ, autoľizovaný aľchitekt Čr,łozooą' a whodnocení ieho vlivů na udľžitelnÝ ľozvoi
rĺzemíZe srpna Ż019 (zhotovitel EC)DIS s.ľ.o., IČo 248]B771, řešitel Dr. Ing. Roman KovćlĄ,oboje zpľacované na
zźtkladézptávy o uplatňování Úp Dobřejovic schválené Zastupitelstvem obce Dobřejovice dne l9. listopadu 2015,
pľojednanépodle $ 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona, posouzené Kľajským űřadem Středočeského kraje podle $ 50
odst'5a7stavebníhozákonaupľavenépodlevýsledkůspolečnéhojednánívsouladus$5lodst.lstavebního
zákona, budou vystaveny k veřejnému nahlédnutí po dobu stanovenou touto veřejnou vyhláškou, a to

od 20. srpna 2019 do 30. záLÍi 20L9
na } obecním úřadu Dobřejovice

}

v listinné podobě;
internetových stľánlcĺch obce Dobřejovice, na adľese: https://rłrvw.dobľejovĺce.czlurad-Ż/urednĹdeskď,
a ýkonného pořizovatele PRISVICH, S.r.o.' na adľese: http://włvw.pľisvich.czlup.html, v elektľonické podobě.

VE EJNE PROJEDN

N

návľhu změny č. 2 ÚP Dobřejovic a vyhodnocení jeho
vlivů na udržitelný rozvoj űzemí s výkladem projektanta, nařídĺlpořizovatel

na pondělí dne 23. záÍí2019 v 16:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu Dob

ovice, Na Návsi 26rDo

ovtce.

PoUčENÍl
1. Nejpozdějí do

7

dnů ode dne veřejného pľojedndní podle $ 52 odst. 3 stavebního zákona,

tj.

do 30. zóří 2019,
můžekaždý uplatnit své připomínky a dotčenéosoby, tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zóstupce veřejnosti ($ 52 odst. 2 stavebního zákona), mohou uplatnit námitky, ve kteých
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovito.stí dokladující doĺčenáprcna a vymezení územídotčeného
námitkou ($ 52 odst. 3 stavebního zákona). K později uplatněným připomínkdm a nómitkĺím se nepřihlíží.

2. Nómitky

a připomínky se uplatňují písemně, popř. způsobem podle s 37 odst. 1 správního řddu, u pořizovatele,
obecního úřadu Dobřejovice, a musí obsahovat předepsané náležitosti podání dle $ 37 odst. 2 spľávního řódu,
zejména musí být opatřeny identifikačníni údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Na úřední desce obecního úřadu Dobřejovice
vyveseno : 19. sľnna 2019

svěšeno: 1. říina 2019

Martĺn Sklenář
starosta obce

