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Obec Kostelní Lhota
Kostelní Lhota č.p. 6
289 12 Sadská

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU
Městský úřad Nymburk, odbor výstavby (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"), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu
s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu Kostelní Lhota a projednal ho
s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.
Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona v souladu
s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a oznamuje, že veřejné
projednání návrhu územního plánu se koná
25.3.2019 v 18.00 hodin
v budově Základní školy v Kostelní Lhotě.
Do návrhu územního plánu je možné nahlédnout u pořizovatele a na Obecním úřadě v Kostelní Lhotě.
Návrh územního plánu je zveřejněn na internetových stránkách města Nymburk www.mesto-nymburk.cz
v sekci Městský úřad, mapa stránek, rozvoj města, územní plány obcí.
Upozornění:
Nejpozději při veřejném projednání mohou podat námitky proti návrhu územního plánu vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. V námitkách
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou.
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky, k později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko
k připomínkám a námitkám, k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
Ing. Alena Morávková
referentka odboru výstavby

Tel.: +420 325 501 101
www.mesto-nymburk.cz

E-mail: mail@meu-nbk.cz
Datová schránka: 86abcbd

Č.j. MUNYM-110/13815/2019/Mor

str. 2

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ………………………

Sejmuti dne:………………………

Obdrží:
obec
Obec Kostelní Lhota, IDDS: 6rpbqqp
dotčené správní úřady
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy, IDDS: 9gsaax4
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, IDDS: d2vairv
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
Obvodní báňský úřad pro území hlavního města Prahy a kraje Středočeského, P.O.BOX 31, IDDS:
ixaaduf
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk
Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a pam. péče, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02
Nymburk 2
Město Nymburk, odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
krajský úřad
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: keebyyf
sousední obce
Město Sadská, IDDS: trubtz7
Město Pečky, IDDS: 8zwbr8t
Obec Milčice, IDDS: gqmatgy
Obec Zvěřínek, IDDS: 8yiane3
Obec Hořátev, IDDS: jw8bkyz
Obec Písková Lhota, IDDS: hstjdvm
Obec Vrbová Lhota, IDDS: crtbgte
ostatní
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
určený zastupitel
Tomáš Drobný, Kostelní Lhota č.p. 354, 289 12 Sadská
zpracovatel
Michaela Štádlerová, IDDS: cbj6si4

