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MUCE 46331/2019 OUP
Ing. ak. arch. Sylva Matějková, kancelář č. 19
221 982 511/sylva.matejkova@mestocernosice.cz

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ZAHOŘANY
Městský úřad Černošice, odbor územního plánování jako pořizovatel (dále jen "pořizovatel"),
příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen "stavební zákon"), podle § 52 odst. 1 stavebního zákona zve obec, pro kterou je
územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce na opakované veřejné
projednání Návrhu územního plánu Zahořany, které se bude konat
v úterý 8. října 2019 od 17:00 hodin
v sále Obecního úřadu Zahořany, Zahořany 58, 252 10 Zahořany.
Pořizovatel na veřejném projednání předloží Návrh územního plánu Zahořany, který zpracovala
Ing. arch. Martina Tunková, ČKA 4179, podle zadání územního plánu schváleného zastupitelstvem
obce Zahořany dne 9.6.2014, a který byl upraven dle výsledků veřejného projednání. Návrh byl
posouzen Krajským úřadem Středočeského kraje ve stanovisku č.j. 131670/2013/KUSK ze dne 23.
9. 2013 a ve stanovisku k podstatné úpravě návrhu č.j. 052183/2019/KUSK ze dne 9.5.2019.
S upraveným a posouzeným Návrhem územního plánu Zahořany bude možno se v souladu
s § 20 odst. 1 stavebního zákona seznámit ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky:
 v kanceláři odboru územního plánování MěÚ Černošice (č. dveří 19), Riegrova 1209,
Černošice, v pondělí od 8:00 do 16:00 hodin a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v jiný den po
telefonické dohodě na tel. 221 982 511
 na Obecním úřadě Zahořany, Zahořany 58, 252 10 Zahořany v pondělí a středu 16:00 – 18:00
hodin nebo po telefonické dohodě na tel. 318 581 231
 způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.mestocernosice.cz v části Úřad –
Územní plány ORP - Územní plány a regulační plány - ORP Černošice (okres Praha – západ) –
projednávané
(http://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-a-rp-obce-orpcernosice/projednavane/).
Poučení:
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní v souladu s § 52 odst. 3 stavebního
zákona ve lhůtě do sedmi dnů ode dne veřejného projednání stanoviska k částem řešení, které
byly od veřejného projednání změněny. Měněné části návrhu, ke kterým lze uplatnit
stanoviska, námitky a připomínky, jsou vyznačeny barevně v textu a ve výkresu č.9.
Námitky proti těm částem návrhu územního plánu, které byly po veřejném projednání změněny,
mohou v souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona u pořizovatele podat pouze vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. V námitkách musí
být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezeno
území dotčené námitkou. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit u
pořizovatele své písemné připomínky k těm částem návrhu územního plánu, které byly po
veřejném projednání změněny.
Námitky a připomínky mohou být podle § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatněny u pořizovatele
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, k později uplatněným stanoviskům,
připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
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Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydávání
zásad územního rozvoje, se v souladu s § 52 odst. 4 stavebního zákona nepřihlíží.
Příloha:
Veřejná vyhláška k vyvěšení - pouze pro obec Zahořany

Ing. Helena Ušiaková
vedoucí odboru územního plánování
"otisk úředního razítka"
Obdrží:
Obec, pro kterou je územní plán pořizován:
Obec Zahořany, Zahořany 58, 252 10 Zahořany
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, IDDS: hhcai8e
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, IDDS: wx98b5p
Krajský úřad Středočeského kraje, IDDS: keebyyf
Krajské ředitelství Policie ČR Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u
Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, P.O. box 31, IDDS:
ixaaduf
Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská 19, 120 00 Praha 2
Městský úřad Černošice, Odbor stavební úřad – orgán státní památkové péče, Podskalská 19, 120
00 Praha 2
Městský úřad Černošice, Odbor stavební úřad, odd. dopravy a správy komunikací, Podskalská 19,
120 00 Praha 2
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj, IDDS:
hq2aev4
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
Český telekomunikační úřad, IDDS: a9qaats
Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
Sousední obce:
Město Mníšek pod Brdy, IDDS: 96ebwrs
Obec Čisovice, IDDS: fsjbwr7
Obec Bojanovice, IDDS: bxqak97
Nová Ves pod Pleší, IDDS: 8hubgzm
Obec Bratřínov, IDDS: dxgajiv
Krajský úřad:
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: keebyyf

