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obec oskořínek
Ve Dvoře č.p. 3
Z89 32 Oskořínek

ozNÁMENí
O ZAHAJENÍ ŘÍZe nÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU

Městský Úřad Nymburk, odbor výstavby (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územníhoplánování 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 územníhoplánu pořídil v souladu
s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu územníhoplánu Oskořínek a projednal ho
s dotčenýmiorgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.
pořizovatel oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle 52 odst, 1 stavebního zákona v
§
souladu
s§I72 zákona Č.5OOl2aO4 Sb., správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů a oznamuje, že veřejné
projednánínávrhu územníhoplánu se koná
13.01.2021 v 16:30 hodin
v sokolovně, Ronovská č. p. 1,01, Oskořínek

Do návrhu územníhoplánu je možnénahlédnout u pořizovatele v úřednídny a v obci, pro kterou se
Územní plán pořizuje. Návrh územního plánu je zveřejněn na internetových stránkách města Nymburk
.:.:...:... ....:.. "....,.,:.!_,"^.,vzáloŽce:

-městoajehospráva, -rozvojměsta,-územníplányobcí,

Upozornění:

- Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného 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. V námitkách musí uvést odůvodnění, údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit územídotčenénámitkou.
- Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání můžekaždý uplatnit své připomínky.

- DotČenéorgány a krajský úřad uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá
stanoviska k částem řešení,které byly od společnéhojednání změněny.
- K později upIatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřih!íží.

Tel.: +420 325 501 101

www.mesto-nymburk.cz
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Datová schránka: 86abcbd
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- Ke stanoviskŮm, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad

územníhorozvoje nebo regulačníhoplánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
PÍsemné námitky, připomínky a stanoviska zasílejte na Městský úřad Nymburk, odbor výstavby,

-

NáměstíPřemyslovců ].63, 288 02 Nymburk.

lng. arch. Radka Brožová

referent odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
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Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšenía sejmutíoznámení.

Obdrží:
Obec Oskořínek, lDDS: dnib32t
Určená zastupitelka:
Dana Ottová, Ronovská č.p, 194, 289 32 Oskořínek
Dotčené správní úřady;
Městský Úřad Nymburk, odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců č.p. 1,63/20,288 02

Nymburk 2
Městský Úřad Nymburk, odbor školství,kultury a pam. péče,NáměstíPřemyslovců č,p. t63l2o,28802
Nymburk 2
Městský Úřad Nymburk, odbor životního prostředí, Náměstí Přemyslovců č.p. 763/20,288 02 Nymburk
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,lDDS: hhcai8e
Ministerstvo dopravy, lDDS: n75aau3
Ministerstvo zdravotnictvíČn,Český inspektorát láznía zřídel, lDDS: pv8aaxd
Ministerstvo obrany, Odděleníochrany územníchzájmů, lDDS: hjyaavk
M inisterstvo vnitra, DDS: 6bnaawp
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor surovinové politiky, lDDS: bxtaaw4
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, lDDS: dz4aa73
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, lDDS: d2vairv
Státnípozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraja hl.m. Praha, lDDS: z49per3
Ministerstvo kultury, lDDS: 8spaaur
Ministerstvo životníhoprostředí, odbor výkonu státnísprávy, lDDS: 9gsaax4
l

Český báňský úřad, lDDS: rn6aas6
Krajský úřad:

Středočeský kraj, Krajský úřad, lDDS: keebyyf
sousední obce:
Obec Jíkev, lDDS: apibgig
Obec Hrubý Jeseník, lDDS: 9cwbxfi
Obec Nový Dvůr, lDDS: jbxapuq
Obec Chleby, lDDS: v8sb6ac
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Český hydrometeorolo8ický ústav, lDDS: e37djs6
Krajská správa a údržbasilnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, lDDS: aGejgmx
Povodí Labe, státní podnik, lDDS: dbytSg2
GasNet, s.r.o., lDDS: rdxzhzt
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., lDDS: ny4gx33
Česká telekom u ni kačníi nfrastruktu ra a.s., l DDS: qa7425t
Úřad pro civilní letectví, lDDS: vSgaaz5
GridServices, s. r.o,, l DDS: jnnyjs6

Zpracovatel:
sw architekti s.r.o., lDDS: 4zq98wd

