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MělnÍk

Mělník

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oZNÁMENi
vEŘrJNÉHo PRoJEDNÁNÍ

NÁ\,.REU ZMĚNY čJ ÚzEMNÍHo PLÁNU oBcE HoR]\{Í

PočAPLY

MěÍský uřad Mělník. odbor výstavb}'' jako úřad územrrího plánování (dále.ien ''pořizovatel'') příslušný
podle s ó Žákona č. 183/2006 Sb., o územnímplánováni a stavebním řádu (stavební zríkonj, ve znění
pozdějších předpisri (dále jen "stavební zákon,'), pořídil v sou1adu s $ 55b odst. 1 stavebního zákona

návrh změny č'3 územního p1ánu obce Honrí Počap1y. kterýje pořizován zkŤácenýn postupem'
Zpmcovate1en ná\rlru zmen} Č'] uzemnlho plánu obce Homí Poóaplyje Fojekantka Ing' arch. Daniela
Bindeor a CKA 03 12ó. Dokumentace ná\.l.lu změny č'3 územníhoplálu obce Homí Počaply se sk]ád,í
z tertot é a graficle cjsli \aelne odU\ odnén|'

Pořizovatel \'souladu s

$ 52

odst'

1 a 55b stavebního zákona doručuje nálŤh zněny č.3 úzeÍnníhop]ánu
o konání veřejnélro projednání veřejnou vyhláškou. Pořizóvatel

obce Homi Počaply a oznámeď

oznamuje, že veřejné projednríní se koná

26.

březía (čtvrtek) 2020 ve 13:00 hodin v místnosti ob€cního Úřadu Horní Počaply

se schůzkou pozvaných. Nejpozději

do 7 dnů ode dne veřejného projednání
můŽe každý uplatnit své připominky a dotčenéosoby podle $ 52 odst' 2 námitky' Námitl1proti návrhu
mohou podat pouze vlastníci pozemkú a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti. Dotčenéorgány a křajský úi?djako nadřizený olgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska.

Do ávřhu změny č'3 územního plánu obce FIomí Počaplyje možné nahlíŽet ode dne zveřejnění veřejné
r1'hlášky až do 3.4.2020. Vzhledem k rozsahu návrhu změny č.3 územdlro p1ánu obce Horní Počaply,
kdyjej neni moáré zveřejnit na úřednídesce v tištěilépodobě v celém znění' bude v souladu s l72 oist'
$
2 zákona ě. 500/2004 sb', správní řád. \,J'stavení zabezpečeno u pořizovatele - odboru Ústavby
Městského úřadu Mělník a na obecním úřadu Horní Počaply' Po futo dobu bude návrb ur,eřejněn
způsobem .možňujícidálkový přístup na stránkách města Mělník - www.nlellik'cz /odborv MÚ-oábor
yýsta\'by a rczvoje_územní plarry obcí_ Homí Počaply /.

Č'j' l]55/vYs/20/LUvA

sr.

2

Upozornění:

K později uplatněným námitkám' stanoviskům a připominkám se nepřilrtíží'K námitkám' stanoviskůn a
připomínkám ve věcech, o kte|ich byto rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního
plánu vydaného krajem, se nepřihlíži.

v

námitkách se musi uvést odůvodněni. údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a
vymezit územi dotčenénámitkou.

Mě5ts|(ý !iř

Mělník

Pavel Prucha
vedoucí odboíu \"ýstavby

Toto oznám€ní nusí bÝt rŤl.ěšeno do 3.4.2020
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Sejmuto dne:

Razítko. podpis orgánu, kteqí potvízuje \''Ťěšenía sejmutí oznámení.

obdrži:
Obec

obec Homí Počaply, IDDs: iddakix
sídlo: Homí Počaply č'p.24'7 277 03 Horni Počap]y _ pŤo zveřejnění na úřednídesce do
'
3.4.2020

MÚ Mělník, odbo. vniťních věcí, náněstí Míru č 'p.

1'l1,2'76

oI Mělník l-

přo zveřejnění na úřední

desce do 3.4.2020

Dolčenéorgán)

Krajský úřad středočeského kaje, odbol Životního prostředí' IDDS: keeb}Tf
.idlo: Zboro!s\j č'p' 8' ll. l5000 Prďa 5-Smlchov
CEPS. a.s , IDDS: seccdqd
sídlo: Elektnárenská ě.p. 77412' Praha 1o_Michle' 101 00 Pmha 101
'Ceské dráhy,
a.s',IDDS: es2cdsf
síd]o: nábřeŽi Ludvika Svobody č'p' 1222112' 110 00 P.aha l-Nové Město
ČEZ Distribuce;a. s'' IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p' 874/8' Děčínlv-Podmokly, 405 02 Děčín2
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sldlo: Klli.La a'p o40 qÓ. Kl|;e. 400 o Usli nad Labem l
KIajská správa a údržbasilnic středočeského kraje, příspěvková ořganizace, IDDs: a6e.j8mx
sídlo: Zborovská č'p' 8l/l l. 150 00 Praha s-smíchov
Povodí Labe, státní podnik,lDDs: dbý8g2
sidlo: vitaNejed]ého č'p' 951/8' slezské Předměstí, 500 03 llradec Králové 3
:

Č,i ]355'^/YS/2O|LUVA
Povodí ohie' státni podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č'p' 42i9.430 0] chomutov 3
středočeské vodámy' a's.' IDDS: qŽggEd
sídlo: U vodojemu č'p' 3085' 272 01 Kladno 1
T-Mobile Czech Repubtic a.s., IDDS: ygwchsi
sidloi Tomíókova č'p' 2l'1411, Praha 4_chodov, 1'18oo Praha41,1
Sousední obce

Město ŠÉtí'
IDDS; Íipbba8
.rdlo: Vrroré nam' c'p

lo].4 l 08 šléll
obec Dolni Bei(o\ ice, tDDs: áJbbtb\
sídlo: Kláštemí č.p' ] 10,277 01 DolníBeřkovice
Obec Bechlin. IDDS: zwlatth
sídlo: Bechlin č.p. 85,4l l 86 Bechlí1
obec cítov. lDDsj dexhv24
sídlo: cítov č.p' 203' 27? 04 citov
Město Liběchov. IDDS: hk6h3di
sídlo: Rumbulská č'p. 53,277 2] Liběchov
obec Libkovice pod Řipem,IDDS: eyjaquv
sidlo: Libkovice pod Řipem č.p. 181'
'11] 01 Roudnice nad Labem

.

K]ajský úřad
Krajský úřad Středočeské]lo kraje, odbor ťlzemního plánování a stavebniho řádu'. IDDS| keeb}yf
sídlo: Zborovská ó.p. 81/1 i' 150 00 Praha 5_smíchov
Dotčenéorgány

Hasičsl]i záchranný sbor středočeského klaje, územní odbor Mě]ník, ]DDS: prqhpgp
sidlo: Bezťučova č'p' 3341,27ó 01 Mělník l
Ministelstvo životníhoprostředí, odbor \.ýkonu státni sprály I, ]DDs| 9gsaax4
s ídlo: Vršov ická č.p l 442ló5,
00 00 Praia 1o_Vřšovice
'
Ministerstvo průmyslu a obchodu, ]DDS: bxtaaw4
sídlo: Na Františku č.p. 1039/32, tt000 Praha 1_staré Město
Minist€lstvo obmny, sekce nakládání s majetkem' IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č'p' 22111, 160 00 Pmha ó_l'Íadčany
Ministerstvo dopraq/, IDDS: n75aau3
sídlo: nábřeŽí Ludvíka svobody č-p' 1222112, 110 0o Praha l_Nové Město
státní pozemkový úřad' pozemkový úřad plo stiedoaesk} kraj, poboČla Me]ník' IDDsI z49per3
(idlo: Huqinecká c.p' l024 lla. l l0 00 PrahJ ]-ŽiŽko\
Krajská hygienická stanice Stiedočeského kraje se sídlem v Praze' územní pracoviště Mě]ník' IDDS:
hhcaíse
sídlo| Dittrichova č.p' 329117,l20 00 Praha 2-Nové Město
státní veterinámí správa, Krajská veterinámi správa pro Středočeský krai, Benešov' IDDS: d2vairv
sídlo: Slezská č.p. 100/7_ t20 00 Praha 2-Vinofuady
Státní eneryetická inspekce, lDDs; hq2aev4
sídlo: Corazdova č'p' 1969/24,120 o0 Přaha 2_Nové Město
obvodní báňslq' úřad h]avního města Přahy a kraje Středočeského, IDDS: ixaaduf
síd'o: l'olI Č'p' 4. l]00l Praha
H1nd Kunclo\a MU velnlk. odbordoprd\nich a .prárr'i.l'agend. nálne.ll vliru.'p' l. Ž-Ó 0l \4é'nlk
1

I

MÚ Mělnik' odboř školstvía kultury. náměstí Míru č'p' l/l. 276 01 Mělník t
MU Mělník. odbor životního prostředí a zemědě]ství,, niíměstí Mím č.p' 1/1,276 01 Mělník 1
Pmoha:

paré - návrh zněny č'3 ÚPo Honri PoČaph Krajsky úiad stredoaeskeho kraJe, oclbot životního
prostředi' Zborovská 1 1 , 1 50 2 Praha 5
_ 1

l

