Městský úřad ve Slaném
stavební úřad
úřad územního plánování
Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 111
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel:
E-mail:

1747/2022/SÚ/Šu
MUSLANY/22490/2022/SÚ
Ing. arch. Michaela Šunková
312 511 152, 722 961 815
sunkova@meuslany.cz

Slaný dne 25.04.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZICHOVEC - NÁVRH
Městský úřad ve Slaném - úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), předkládá podle § 55 odst. 1 stavebního
zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"vyhláška") Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Zichovec.
V souladu s ustanovením § 47 odst. 2) a § 20 stavebního zákona je návrh zprávy doručen dotčeným
orgánům a vystaven k veřejnému nahlédnutí. Po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění vyhlášky tj. od 4.5.2022
do 3.6.2022 lze nahlížet do návrhu zprávy v kanceláři úřadu územního plánování Městského úřadu ve
Slaném a na internetových stránkách: https://www.meuslany.cz/zichovec-zprava-o-uplatnovani-upzichovec-a-platny-up-zichovec/d-76728/p1=34107.
Podle § 47 odst.2) stavebního zákona do 30 dnů ode dne obdržení návrhu zprávy mohou dotčené orgány
a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na
obsah zprávy vyplývající ze zvláštních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní
krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty.
Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli
a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné
připomínky.
Na základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zprávy
a předloží Zprávu o uplatňování ÚP Zichovec zastupitelstvu obce Zichovec ke schválení.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Požadavky a podněty k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Zichovec zasílejte písemně ve
stanovené lhůtě na adresu: Městský úřad ve Slaném, stavební úřad, Velvarská 136, 274 01 Slaný.
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Obdrží:
1. Obec Zichovec, IDDS: t48apuk
sídlo: Zichovec č.p. 53, 273 74 Klobuky v Čechách
2. Spis SÚ

