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ozNÁMENí
O PROJEDNÁVÁruÍ ZADÁNÍ ÚZeUÍXO PLANU

Městský Úřad NYmburk, odbor výstavby (dále jen "pořizovatel"), jako
úřad územníhoplánování příslušný
Podle § 6 zákona Č. 1,B/2aO6 Sb., o Územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění
PozdějŠÍchPředPisŮ (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce zpracoval
v sou|adu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným
zastupitelem návrh zadání územního
Plánu Nový DvŮr a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání.

Pořizovatel doruČuje návrh zadání veřejnou vyhláškou. Každý můžeuplatnit
u pořizovatele písemné

připomínky

do 15 dnů ode dne doručení.
Pořizovatel zasílá návrh zadání dotČeným orgánům, sousedním obcím a krajskému
úřadu, Grafická část
návrhu zadání je k nahlédnutí na stránkách města Nymburk:
.
,,,, (Městský úřad :l] :-l]ll, - ::1::,.:::.:::.,--:.:. :,:,:],
maPa stránek - rozvoj města - Územní plány obcí). K návrhu zadání u pořizovatele

-

do 30 dnů od jeho obdržení
uplatní stanovisko krajský úřad jako příslušný úřad,
mohou uPlatnit vyjádřenídotčenéorgány a krajský úřad jako nadřízený orgán,
mohou uplatnit podněty sousední obce.

NejPozději 7 dní Před uPlYnutím uvedené lhůty doručípříslušný orgán ochrany přírody pořizovateli
stanovisko podle § 45 zákona o ochraně přírody a krajiny.
K PřiPomínkám, vYjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách
se nepřihlíží.

lng. arch. Lucie Damec

referent odboru výstavby
Příloha: návrh zadáníúzemníhoplánu Nový Dvůr

Tel,: +420 325 501 101

www,mesto-nymburk.cz

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

C.i. MUNYM-

1

l}l93442l2O20lDam

str. 2

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
vyvěšeno an.,

..,../,
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Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutíoznámení.

Obdrží:
Obec Nový Dvůr, lDDS: jbxapuq
lng. lrena Jeníková, Nový Dvůr č,p, 10, 2S932 Oskořínek

dotčenésprávní úřady
Ministerstvo dopravy, lDDS: n75aau3
Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územníchzájmů,lDDS: hjyaavk
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, lDDS: pv8aaxd
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu st. správy, lDDS: 9gsaax4
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, lDDS: d2vairv
Státnípozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraja hl. m. Praha, Pobočka Nymburk,

lDDS:z49pe13
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, lDDS: hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, lDDS: dz4aa73
Obvodní báňský Úřad pro územíhlavního města Prahy a kraje Středočeského, P.o,BoX 31, lDDS: ixaaduf
Městský Úřad Nymburk, odbor životníhoprostředí, Náměstí Přemyslovců č.p. 1.63/20,288 02 Nymburk 2
Městský Úřad Nymburk, odbor školství,kultury a pam. péče,NáměstíPřemyslovců č.p. 1,63/20,28802

Nymburk 2
Městský Úřad Nymburk, odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců č.p. 763/20,288 02
Nymburk 2
krajský úřad
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územníhoplánovánía stavebního řádu, lDDS: keebyyf

sousední obce
Obec Chleby, lDDS: v8sb6ac
Obec Oskořínek, lDDS: dnib32t
Obec Hrubý Jeseník, lDDS: 9cwbxfi
Obec Vestec, lDDS: niqaunn
Obec Netřebice, lDDS: qnrapd2
Obec Budiměřice, lDDS: zusan2z
Městys Křinec, lDDS: grbbdds
ostatn

í

ČrZ oistribuce, a. s., lDDS:v95uqfy
Krajská správa a údržbasilnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, lDDS: a6ejgmx
T-Mobile Czech Republic a.s., lDDS:ygwchSi
Česká telekom u ni kačn í infrastruktu ra a.s., DDS: qa7425t
Povodí Labe, státní podnik, lDDS: dbyt8g2
l

Úřad pro civilníletectví, lDDS: vSgaaz5

GasNet, s.r,o., lDDS: rdxzhzt

