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VEŘEJNÁVYHIAŠKA

Městský úřad Kralupy n. Vlt, odbor ,/,/stavby a územního plánování (dále jen ,,pořizovatel"), jako úřad

územního plánování příslušný podle § 6 odst, 1 písm, c) zákona č, 183/2006 sb., o územním plánovánía
stavebním řádu (stavební zákon), Ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), za použiti

ustanovení§ 55b stavebního zákona a podle § 172 zákona č,500/2004 sb.,5práVní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,spráVni řád"), v rámci řízenío územním plánu

oznamuje konáníveřeiného projednání
ňávrhu změny č. 1 tJzemního plánu obce Vojkovice,

které se uskutečnídne 04.09,2019 v 15ú0 hodin
v zasedací místnosti obeaního Úřádu Vojkovice.

Změna č. 1 Územního ptánu Vojkovice je pořizována zkráceným postupem dle ustanovení § 55a až 55c
stavebního zákona, Vyhodnocení Vlivů na udržitelný rozvoj území se nezpracováVá, jak Vyplynulo ze stanovisek
podle ustanovení§ 55a odst, 2 písm. d) a e) stavebního zákona. Návrh změny č. 1 t]zemního plánU Vojkovice
bude, s použitím ustanovení § 20 stavebního zákoná, k veřejnému náhlédnut{ od 01.08.2019 do 11,09.2019
(včetně). Do náVrhu změny č. 1l]zemniho plánu Vojkovice bude možné nahlížet na odboru Výstavby a

územního plánování Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, Palackého nám.1, Kralupy nad Vltavou, v kanceláři
č, 221ve 2. patře, vždy v úředních hodinách, kteréjsou stanoveny taktoI
Pondělí a středa 8|oo - 17|oo, Čtvrtek 12|oo , 15|oo a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup na

internetových stránkách města Kralupy nad Vltavou, na adreseI

https://wwvr.mestokíaluDv,czlme§l§kv-u.adl9zemni-olanv-obci-v-o.D-kÉluDv-nád-
vltavou/proiednavana-uzamne-Dlanovaci-dokumentace/volkovlae/

Véře]'né projednání bude spojeno, podle § 22 odst. 4 stavebního zákona, s odborným v\ikladem projéktánta,

ktenim je ln8. arch. lveta Merunková, autorizovaný architekt,
Nejpozdějido 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj, 11,09,2019 (Včetně), může každý !platnit 5Vé písemné
připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 námitky, ve kteních musí uvést odůvodněni údaje podle

katastru nemovitostí dokladující dotčená práVa a vymézit území dotčené námitkou, Dotčenými osobami jsou

pouze Vlastníci pozemkŮ a staveb dotČ€ných návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce Veře]'nosti,

Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostíse nevztahuje na zástupce veřejnosti.
Dotčené orgány uplatní podle ustanovení§ 55 odst, 2 stavebního zákona sVá stanoviska nejpozději do 7 dnů

ode dne konáníveřejného projednání, tj, do ],1,09,2019 (Včetně),

Krajský úřad jako nadřízený orgán zašle pořizovateli stanovisko v souladu s ustanovením § 55b odst,4
stavebního zákona nejpožději do 30 dnů od obdržení náVrhu změny č. 1 Územního plánu Vojkovice,
Námitky a připomínky mohou být uplatněny pouze k projednávané změně č. 1 tlzemního plánu Vojkovice,



Tímto opatřením pořizovatel zároveň přizýVá k Veřejnému projednání návrhu změnv č. 1 L]zemního plánu

Vojkovicejednotlivě:obec,prokteroujeúzemníplánpořizován,dotčenéorgány,krajskýúřadasousedníobce,
a to v souladu 5 ustanovením § 52 odst. 1stavebního zákona (jednotlivě samo§tatným doručením tohoto
opatření), Dále vyrozumívá opráVněné investory o konání Veřejného projednání náVrhu změny č, 1 Územního
plánu Vojkovice, v souladu 5 ustanovením § 23 odst, 1 stavebního zákona. K později uplatněným stanoviskům,
připomínkám a námitkám se nepřihlíží (podle ustanovením § 55b odst, 2 stavebního zákoná), Nepřihlíží5e ani

ke stanoviskům, námitkám a připomínkám Ve Věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního
rozvoje středočeského kraje, Ve zněni Aktualizace č, 2 1podle ustanovení § 52 odst, 4 stavebního zákona),

stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují k návrhu změny č, 2 Územního plánu Kralupy nad Vltavou
písemně, V souladu s ustanovením § 22 odst. 3 stavebního zákona a musejí br^ opatřeny identifikačními údaji

a podpisem osoby, která je uplatňuje,
stanoviska, námitky a připomínky žasílejte výhradně na adresu pořizovateleI
Městský úřad Kralupy nad Vltavou
stavební úřad
Palackého nám.1
278 01 Kralupy nad Vltavou

JjříPolák

, vedoucí stavebního úřadu

V době nepřítomnosti zastoupen

Ladislavou sobotovou

Tato veřejná Whláška mu5í být V souladu 5 ustanovením § 25 odst. 2 spráVního řádu a § 52 odst, 1
stavebního zákona vyvěšena od 01.08.2019 do 11,09,2019,
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odpis oreánu, kteni potvrzuje Vyvěšenía sejmutí oznámení.
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obdíží:

Dotčené orgány:
1. Ministerstvo životního prostředíČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

2. Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 16001Prahá 6

3. Ministerstvo průmys|u a obchodu ČR, odbol hornictví, Na Fíantišku 32, 11015 Praha 1

4, Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka svobodY 1222112, P,o,Box 9, 110 15 Praha 1

5, Krajský úřád středočeského kraje, odborŽP, zborovská 11,15o 21Praha 5

6, Krajský úřad středočeského klaje, odbordopravy, zborovská 11,150 21 Praha 5

7, Kíajský úřad středočeského kraje, odbor regionálniho rozvoje, zbolovská 11, 150 21 Praha 5

8, Krajská hygienická stanice- ú ze mn í pra€oviště Mělník, Pražská 391,276 01 Mělník
9, obvodníbáňskÝ úřad Kladno, Kozí4, P,o,Box 31,110 01 Praha 1

10, státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hl,m, Pláhu a 5tř, kraj, Le8erova 49,120 00 Praha 2

11, Městský úřad Kra|upy n, Vlt,, odborŽP, Palackého nám,1,278 01KralUpy nad Vltavou
12, Městský úřad Kralupy nad Vltávou, odbor dopra\ry, Palackého nám, 1, 278 01 KralupY nad V|tavou
13, Městský úřad Králupy n, Vl,, odbor RlasM, Palackého nám, 1, 278 01- páínátková péče

14, HasičskÝ záchranný sbor územníodbof Mělník, Be2ručova 3341, 276 01 Mělník
15. státnípozemkový úřad, Husinecká 1024111a, 130 00 Praha 3

16, A8enturá ochlany přírodY a krajiny ČR, Kaplanová 1931/1, 148 0o Praha 11 chodov
17. Krajská Veterinární správa pro středočeský kraj, Černoleská 1929,256 38 Benešov

sousedníobce:
18. obecvraňany
19. obec Lužec nad VltáVou
20. obec zálezljce
21, obe€ Hostín u Vojkovic
22, obec DřínoV
23, obec Zlo§Yň

24, obec VšestudY

oprávněný inVestorI
25, Čepro a,5., Dělnická 213/12, I7o04 Prcha 74
26, GasN€t, s,r,o,, Klíše, Klíšská 940/96, Ústí nad tabem-město
27. Krajská spráVa a údržba silnic sK,smíchou Zborovská 81/11, Praha 5

28. středočeské Vodárny á,5., U VodojemU 3085, 272 80 Kladno
29. PovodíVltaVY s,p., záVod DoLnÍVltava, Graíická 36,150 21Praha 5

30. čEPs a,5,, Elektrá renská 714/2, IoL 52 waha 10

31,spi§

obec, pro kreíoU je změna úz€mniho pljnu obce pořizována:
32, obecVojkovice
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