OBEC V O J K O V I C E

Ve Vojkovicích 29.8.2022
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Zm02 Územního plánu Vojkovice

Zasíláme Vám oznámení o zahájení řízení o vydání změny Zm02 Územního plánu
Vojkovice (dále jen „ Zm02 ÚP Vojkovice), jejíž návrh na pořízení zkráceným
postupem dle § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), byl schválen v bodě 4
usnesení 6/1-2022 Zastupitelstva obce Vojkovice dne 22.3.2022.
Tímto dopisem oznamujeme v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 ve spojení s § 55b
odst. 2 stavebního zákona zahájení řízení o vydání Zm02 ÚP Vojkovice veřejným
projednáním návrhu této změny a zveřejněním dokumentace návrhu Zm02 ÚP
Vojkovice, určené k veřejnému projednání (podrobnosti viz veřejná vyhláška –
oznámení v příloze).1
Veřejné projednání návrhu Zm02 ÚP Vojkovice se bude konat dne 29.9.2022 od
16,00 hodin v zasedací místnosti na Obecním úřadu ve Vojkovicích
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Zm02 ÚP Vojkovice je
zveřejněna na úřední desce obce Vojkovice v tištěné a elektronické verzi v době od
29.8. 2022 do 6.10.2022 včetně.
V téže době je Zm02 ÚP Vojkovice v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona textová a
grafická část) a v souladu s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy vystaven k veřejnému nahlédnutí:

-

v elektronické podobě na internetové adrese www.obecvojkovice.cz

-

v tištěné podobě v kanceláři obecního úřadu Vojkovice :
v pondělí od 7.15 do 12.00 hod. a od 12.30 do 17.00,
ve středu od 7.15 do 12.00 hod. a od 12.30 do 18.00,

nebo dle telefonické domluvy na tel.: 315 792 508 - 509
Ve smyslu § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů žádáme
sousední obce o vyvěšení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání Zm02 ÚP
Vojkovice, kterou v příloze přikládáme, na úředních deskách sousedních obcí bezprostředně
po obdržení a o sejmutí tohoto oznámení z úřední desky dne 7.10.2022.

Pozn. Organizátoři veřejného projednání a účastníci se řídí aktuálními mimořádnými a ochrannými
opatřeními Covid-19 dle nařízení vlády a Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.
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V souladu s § 52 odst. 3 stavebního ve spojení s ustanoveními § 172 odst. 1 a 5 a § 39 odst.
1 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, lze uplatnit stanoviska,
připomínky a námitky nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, které se koná
dne 29.9.2022, tj. do 6.10.2022 včetně.
Ve stejné lhůtě může každý, tj. i sousední obce uplatnit své připomínky.
Námitky mohou podávat v souladu s § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona pouze vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Při
podání námitky je nutné uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Zmocněný zástupce veřejnosti se řídí § 23
výše uvedeného zákona.
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona se k později uplatněným stanoviskům, námitkám
a připomínkám nepřihlíží.
K námitkám, stanoviskům a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
Pokud budete pro vydání svého stanoviska nebo připomínky potřebovat další informace či
podklady, rádi Vám je poskytneme.
Stanoviska, připomínky a námitky k návrhu na vydání Zm02 ÚP Vojkovice podávejte písemnou
formou na Obecní úřad ve Vojkovicích nebo zasílejte na adresu:
Obecní úřad Vojkovice
Vojkovice 137
277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou
případně opatřené elektronickým podpisem datovou schránkou obce Vojkovice: d5tb5p8.
nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem
elektronické podatelny Obecního úřadu Vojkovice: urad@obecvojkovice.cz .
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