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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ A DORUČENI
NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PSARY

Městský úřad Černošice, odbor územního plánování (dále jen "pořizovatel") jako pořizovatel
příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona 6. 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 zastupitelem návrh zadání Územního plánu Psáry.
Pořizovatel podle § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje projednáváni návrhu zadání
Územního plánu Psáry a doručuje ho veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 2 zákona Ď. 500/2004
Sb. správní řád (dále jen "správní řád").
S návrhem zadání Územního plánu Psáry je možné se seznámit v souladu s § 20 stavebního
zákona ode dne vyvěšeni této veřejné vyhlášky po dobu 30 dnů:

. v kanceláři úřadu územního plánování, MéÚ 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 - 12. 00 a 1 3. 00 -17. 00

úterý 8.00 - 12. 00 a 13. 00 - 1 6. 00
středu 8. 00-12. 00 a 13. 00-18. 00
étvrtek 8. 00-12. 00 a 13. 00-16. 00
pátek 8.00-12.00

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

Poučeni:
Do 15 dnů ode dne doručeni této veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele
(MéÚ Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice) písemné připomínky.
K připomfnkám uplatněným po uvedené lhůtě se v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Toto oznámeni se zveřejňuje vyvěšením na více úředních deskách. Za den vyvěšeni se
v souladu s §25 správního řádu považuje den vyvěšeni na úřední desce správního orgánu,
který písemnost doručuje (MěÚ Černošice). Písemnost se považuje
patnáctým dnem po vyvéšenf. ;-;...,, :^-i

za doručenou

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

"otisk úředního razítka"
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Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuti oznámeni.


