
OBEC PSÁRY
Pražská 137
252 44 Psáry
Tel/fax. 241 940 454/ 241 940 514, e-mail: podate1na~psary.cz

OZNÁMENÍ OBCE

Zastupitelstvo obce Psáry rozhodlo podle * 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řadu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, usnesením na svém
zasedání dne 18. února 2015 o pořízení nového Uzemního plánu Psáry, který nahradí stávající Uzemni
plán sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany, schválený dne obecním zastupitelstvem v Psárech a platný
od 15.8.1998 včetně pozdějších změn, v rozsahu celého území obce Psáry, které zahrnuje katastrální
území Psáry a Dolní Jirčany ve Středočeském kraji.

Obec Psáry
oznamuje
občanum obce Psáry, ~‘zickým nebo právnickým osobám, které mají vlastnická nebo obdobná práva k
pozemkum nebo stavbám na území obce Psáry, a orgánům veřejné správy, možnost podávání návrhů
na pořízení Uzemního plánu Psáry, resp. návrhů na provedení změn v území oproti platnému UPSU
Psáry a Dolní Jirčany, podle * 44 písm. b) až d) a * 46 odst. 1 stavebního zákona, a to nejlépe ve lhůtě
2 měsíců ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce obecního úřadu, tj. do 20.4.20 14.

Zároveň může každý uplatnit k pořízení Územního plánu obce Psáry své podněty. S dokumentací
současně platného UPSU Psáry a Dolní Jirčanyje možno se seznámit na Obecním úřadu Psáry a dále v
omezeném množství na webových stránkách obce Psáry (http://psary.cz/uzemni-plan.html)

UPOZORNĚNÍ:
1.
Návrh musí obsahovat údaje stanovené v ~ 46 odst. 1 stavebního zákona, proto se doporučuje použití
formuláře, který jek disposici na obci a na výše uvedených stránkách obce. Návštěvní hodiny po. 8:00-
12:00, 13:00-17.00 st. 8:00-12:00, 13:00-18.00, út, čt. 8:00-12:00, 13:00-16:00, pá. 8:00-12:00

2.
Návrhy a podněty se uplatňují písemně u obce Psáry, popř. v elektronické podobě podepsané
zaručeným elektronickým podpisem podle ~ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Podněty
musí obsahovat předepsané náležitosti podání dle * 37 odst. 2 správního řádu, zejména musí být
opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje, čeho se podnět týká a c. navrhuje.

V Psárech dne 23.2.2015
Milan Vácha
starosta obce


