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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE
Městský úřad Černošice, odbor územního plánování jako pořizovatel (dále jen "pořizovatel"),
příslušný podle § 6 odst. 1 písm. o) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen "stavební zákon"), podle § 52 odst. 1 stavebního zákona zve obec, pro kterou je
územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce na nové veřejné
projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 4 územního plánu obce
Jesenice, které se bude konat
v pondělí 26. srpna 2019 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Jesenice, 1. patro. Budějovická 303, 252 42 Jesenice
Pořizovatel na veřejném projeďnání předloží návrh Změny č. 4 územního plánu obce Jesenice
zpracovaný Ing. arch. Petrem Foglarem, ČKA 02 667, na základě zadání Změny č. 4 územního
plánu obce Jesenice schváleného zastupitelstvem města Jesenice dne 19. 9. 2013, upravený
dle výsledků projednání. Návrh byl posouzen Krajským úřadem Středočeského kraje ve
stanovisku č.j. 159543/2016/KUSK ze dne 25. 10. 2016.
Orgán územního plánování v souladu s § 54 odst. 1 stavebního zákona (čj. MUCE 27277/2018
ze dne 17. 9. 2018) předložil zastupitelstvu návrh na vydání Změny č. 4 územního plánu obce
Jesenice s jeho odůvodněním. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 05/19-Z01 ze dne 31.
1. 2019 v souladu s ustanovením § 54 odst. 3 stavebního zákona nesouhlasilo s předloženým
návrhem a vrátilo předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému
projednání. Pořizovatel zajistil úpravu návrhu dle pokynů zastupitelstva města Jesenice a
předkládá upravený návrh Změny č. 4 územního plánu obce Jesenice na novém veřejném
projednání.
S upravehým a posouzeným návrhem Změny č. 4 územního plánu obce Jesenice bude možno
se v souladu s § 20 odst.1 stavebního zákona seznámit ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky:
> v kanceláři odboru územního plánování MěÚ Černošice (č. dveří 18), Riegrova 1209,
Černošice, v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hod, v jiný den po telefonické dohodě
> na MěÚ Jesenice, Budějovická 303, 252 42 Jesenice (v úřední hodiny v pondělí a ve středu
od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 17:30 nebo po telefonické dohodě na tel. 241 021 719, 607
088 246)
> způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.mestocernosice.cz v části Územní
plány ORP, Územní plány a regulační plány ORP Černošice - projednávané
(https://www.mestocernosice.cz/mestQ/uzemni-planovani/up-a-rp-obce-orpcernosice/proiednavane/).

str. 2

MUCE 41326/2019 OUP

Poučení:
Námitky proti návrhu územního plánu mohou v souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona podat
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky
a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky. V námitkách musí být uvedeno
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezeno území
dotčené námitkou.
Při veřejném projednání se stanoviska, námitky a připomínky v souladu s § 22 stavebního
zákona uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je
uplatňuje, připojí se k záznamu o průběhu veřejného^jednání. M^stcký úřad černošice
'■j,

/ odbor územního plánování

252 28 Černošice

^

Riegrova 1209
Ing. arch. Klára Zvěrevqgá
referent odboru územního plánování
"otisk úředního razítka"

Vyvěšeno dne:.............................

Sejmuto dne:....................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

