
CERNOŠICE

Městský úřad černošice
odbor územního plánování
Riegrova 1209
252 28 Černošice

Spis. ZN.
Naše é.j. /Vaše 6. J.
vyřizuje:
tel. /e-mail:

uup:14239/2015/Vr/Psar
MUCE 13401/2017 OUP
Ing. Kateřina Vrbová, kancelář 6. 21
221982515/katerina.vrbova@mestocernosice.cz

V Cernošicích dne 1.3. 201 7

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný úřad územního plánování (dále jen
"pořizovatel") příslušný podle § 6 odst. 1 pism. c) zákona é.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), zpracoval v souladu s § 47 odst.
1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva návrh zadání územního
plánu Psáry.
Pořizovatel podle § 47 odst. 2 stavebního zákona zasílá dotčeným orgánům, sousednfm obcím,
krajskému úřadu a obci Psáry návrh zadání územního plánu Psáry a vyzývá je k uplatnění
příslušných vyjádření, stanovisek a podnětů.
Návrh zadání územního plánu Psáry je přílohou tohoto oznámeni a zároveň je do něj možno
nahlížet:

. v kanceláři úřadu územního plánováni, MěÚ Černošice, Riegrova 1209, Černošice (v
pondělí a ve středu 08. 00 - 17. 00; v jiný den po telefonické dohodě na tel. 221 982 515)

. na Obecním úřadě Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry
v úřední hodiny: pondělí 8. 00-1 2. 00 a 13. 00 - 17. 00

úterý 8.00 - 12. 00 a 13. 00 - 16. 00
středu 8.00 - 12. 00 a 13. 00 - 1 8. 00
etvrtek8. 00-12. 00a13. 00-16. 00
patek8. 00-12.00

. návrh zadání bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
www.mestocernosice. cz v části označené Mapy a územní plán, ÚP a RP ORP
Černoéice, projednávané (http://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-a-
rp-obce-orp-cernosice/projednavane/Psary/)

Poučeni:
V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené orgány a krajský úřad, jako
nadřízený orgán, uplatnit u pořizovatele ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdrženi návrhu zadáni
své vyjádřeni, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních
předpisů a územně plánovacích podkladů.
Sousední obce mohou v téže lhůtě (do 30 dnů ode dne obdržení návrhu zadání) uplatnit
podněty.
V téže lhůtě (do 30 dnů ode dne obdržení návrhu zadáni) uplatní krajský úřad jako příslušný
úřad podle zákona o posuzováni vlivů na životni prostředí u poňzovatele stanovisko, zda
má být návrh územního plánu posuzován z hlediska vlivů na životni prostředí. Nejpozději 7 dnf
před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému
úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
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Pokud dotčený orgán bude požadovat posouzení návrhu územního plánu z hlediska vlivů na
životní prostředí nebo pokud příslušný orgán nevyloučí významný vliv na evropsky významnou
lokalitu 6i ptaíí oblast, bude dle § 47 odst. 3 stavebního zákona do návrhu zadání doplněn
požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Přílohy:
Návrh zadáni územního plánu Psáry
Veřejná vyhláška k vyvěšeni - pouze pro obec Psáry

Ing. Kateřina Vrbová, Ph. D.
referent odboru územního plánování

"otisk hranatého razítka"
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Obdrží:
Obec, pro kterou je územní plán pořizován:
Obec Psáry, Pražská 6. p. 137, 252 44 Psáry

Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, IDDS: hhcaiSe
Krajská veterinární správa Statni 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 stavební úřad, odd. dopravy a správy komunikací, Podskalská
č.p. 19, 12000 Praha 2
Městský úřad Černošice, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Podskalská 6. p. 19, 120 00
Praha 2

Městský úřad Cernošice, Odbor životního prostředí, Podskalská é. p. 1290/19, 120 00 Praha 2
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro hllavní 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: pvSaaxd
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk

Krajský úřad:
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: keebyyf

Sousední obce:
Město Jesenice, IDDS: 3nzb42m
Obec Zlatníky - Hodkovice, IDDS: iqvbycp
Obec Liber, 1DDS: 2xcbmtm

Obec Sulice, IDDS: xacapvx

6. J. MUCE 13401/2017 OUP str. 2/2


