MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany
Č.ev.:
Č.j.:
Obdrží:

136780/2020
125121/2020-MURI/OUPRR/1175
dle rozdělovníku

Vyřizuje:
Telefon:
e- mail:

Ing. Angelika Nováková
323 618 270
angelika.novakova@ricany.cz

V Říčanech dne 28. května 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení
Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako pořizovatel příslušný
podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
v platném znění, oznamuje ve smyslu § 52 téhož zákona a § 172 zákona 500/2004 Sb., správní řád,
zahájení veřejného projednání návrhu Územního plánu Ondřejov.
Projektantem územně plánovací dokumentace je Ing. arch. Tomáš Russe (Na Čeperce 533, 257 51 Bystřice).

Oznamuje se ZRUŠENÍ konání veřejné projednání s výkladem projektanta
dne 25. června 2020 ve 13.00 hodin A SOUČASNĚ SE OZNAMUJE NOVÝ TERMÍN:

Veřejné projednání s výkladem projektanta se uskuteční
dne 29. června 2020 v 15.00 hodin
v zasedací místnosti (1. poschodí, dveře č. 120) Městského úřadu v Říčanech,
Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany
Návrh Územního plánu Ondřejov
je vystaven k veřejnému nahlédnutí






na odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Říčanech, Komenského nám.
1619/2, 1. patro, č. dv. 126 - Nahlížení pouze po předchozí telefonické domluvě na tel. 323 618 270;
na www.ricany.cz
na Obecním úřadu Ondřejov, Choceradská 62, 251 65 Ondřejov - nahlížení v doporučených termínech: pondělí
8.00-12.00 13.00-18.00, středa 8.00-12.00 13.00-17.00, pátek od 8.00-14.00 nebo po předchozí telefonické
domluvě na tel. 312 315 358;
na www.obecondrejov.cz

V souladu se zněním shora uvedeného zákona upozorňujeme:
1) Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti
2) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý písemně uplatnit své připomínky,
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti
námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
3) Dotčené orgány a krajský úřad uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od
společného jednání změněny.
4) K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
5) Písemné námitky, připomínky a stanoviska zasílejte na MěÚ v Říčanech, obor územního
plánování a regionálního rozvoje, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany

