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ozNÁvtBxÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZBNÍ O ÚZBUNÍM PLÁNU
Městský úřad Nymburk, odbor výstavby (dále jen "pořizovatel"), jako úřad úzenrrrího plánování přísluŠný
podle § 6 zákona č. l83/2006 Sb., o úzernnímplánování a stavebním řáclu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání ťtzemního plánu pořídil v souladu
i s soodst. 1 stavebního zákonazpracování návrhu úzenrního plánu Jizbice a projeclnal ho s dotčenými
orgány, krajským úřadem a příslLršnými obcemi.

Pořizovatel oznamuje zahájení í,ízenío územnímplánrr podle § 52 odst. l stavebního zákona v souladu
s § 172 zákona č. 5OO/Z004 Sb., správní řácl, ve znění pozdějších předpisů a oznarnuje, Že veřejné
projednání návrhu územního plánu se koná

27.05.202l v 17:00 hodin

sále Motorestu Zavadilka, Zavadilka č.p.2. Do návrhu územního plánu je moŽné nahlédnout
upořizovatele vúřední dny Po 8:00-17:30, St 8:00-17:00, Čt7:00-11:00 a vobci, pro kterou se Územní

v

plán pořizuje.

Návrh územníhoplánu je zveřejněn na internetových stránkách města Nymbrrrk www.mesto-nymbr,rrk.cz
v sekci Městský úřad, mapa stránek, rozvoj města, územníplány obcí.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou uplatnit vlastníci pozemkŮ a staveb
ooi8enycň návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti nánritky, clotčenéorgány a klajský
úřad jáko nadŤízený orgán stanoviska k částem řešení, které byly ocl společrréhojeclnání podle § 50
změněny, aka'zdý své připomínky.

Upozornění:
se nepřihlíŽÍ. K námitkám, stanoviskŮm a
připomíňkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad ťtzemtrího rozvoje nebo regulačního

K později Llplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkánr
plánu vydaného krajem, se rrepřihlíží.

námitkách se musí uvést odůvoctnění, údaje podle katastru nemovitostí clokladující dotČená práva a
vymezit území dotčenénámitkou.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
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Razítko, podpis orgánlr, který potvrzuj" uyueS"nr a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Obec
Obec Jizbice, IDDS: nf4a4zh
dotčenésplávní úřady

Ministcrstvo životnílro prostředí, odbor výkonu státní správy, IDDS: 9gsaax4
Minister.stvo zdravotIlictví Čn, Čestý inspektorát \á,zní a zříde|,IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo dopravy, IDDS: rr75aau3
Ministelstvo obrany, IDDS : hj yaavk
Ministerstvo vnitl,a, IDDS: 6bnaawp
Státní pozemkový úřad, Krajský pozernkový úřad plo Střecločcský klaj a hl.rn. Praha, IDDS: z49pet3
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlern v Praze, IDDS: hhcai8e
Krajská veterirrární správa pro Středočeský kraj, IDDS: d2vailv

MěŠtskýúřad Nymburk, odbo1. školství, kultury a parn, péčc,NámčstíPřcrnyslovcťl ó.p, 163l20,288 02 NYmbulk 2
Městský úřad Nymburk, odbor správy městského rnajetku, Náměstí Přenryslovců č.p. |63l20,288 02 NYnrburk 2
Městský úřad Nynburk, odbor ž_ivotrríhoprostředí, Nárněstí Přenryslovců č.p. l63l20,288 02 NYrrrbulk
obvodní báňský úřad plo úzerníhlavrrího města Prahy a klaje Středoče ského, P.O.BOX 3 1 , IDDS: ixaaduf
Krajský úřacl Středočeského kraje, Odbolúzemního plárrovárrí a stavebrrího řádu, IDDS: keebyyf
ktajský úřad
Středočeský kraj, Krajský úřad, IDDS: keebyyf
sousední obce

Městys Loučeň, IDDS: 6sgbyaf
Obcc Jíkev. lDDS: apibgig
Obec Klchleby, IDDS: uupbtrrn
Obec Straky, IDDS: rnkuba9q
Obec Všejany, IDDS: f34bah8
Obec Vlkava, IDDS: c9aavsnr
ostzrtní

ČEZ Distribuce,

a. s.,

IDDS: v95uql]

kanalizace Nyrnburk, a.s,, IDDS: ny4gx33
Česká telekornurrikačr-rí infrastt,uktura a. s., IDDS : qal 425t
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzbzt
Krajská správa a údržbasilnic Středočeského kraje, příspěvková orgatrizace, IDDS: a6ejgmx
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

Vodovody
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zplacovate1
Ing.arch. KAPLAN IVAN, Vinohradská č.p. 22221156, 130 00 Praha 3_Virrohlady
určerrý zastupitel

Eva Pacltová, Jizbice č.p. 63, 288 02 Nymburk 2

