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VEREJNA VYHLASKA
oZNAMENI

o vydání Uzemního plánu

Ptýrov
formou opatření obecné povahy

Zastupitelstvo obce Ptýrov v souladu s ustanovením § 173 odst.
správní řád, ve znění pozdějšíchpiedpisů (dále jen ,,správní řád"),,

7 zákona č,500/2004 Sb.,

oznamuje
jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zěkona č. 183/2006 Sb.,
o územnímplánovaní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební
zíkon"), za polůiti ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zžkona, v souladu s ustanoveními § 171 až
174 správního řádu,

vydání
Územního plánu Ptýrov opařením obecné povahy č. 1l20I3.
Jelikož vzhledem k rozsahu textové a grafické části opatření obecné povahy é. I/2013, kterym se
vydáváÚzemni pián P|foov (dále jen,,ÚrP") neni možnétuto písemnost v celém rozsahu lyvěsit
na uřední desce, je v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 stavebního zákona r,ryvěšeno a současně
způsobem umožňujícímdálkoqý přístup zveřejněno toto oznámení,
Dne 25.1I.2013 Zastupitelstvo obce Ptýrov usnesením ě. 5612013 lydalo ÚPP opaďením obecné
povahy č. i/2013.

ÚPP obsahuie textovou a grafickou část. Součástí grafické části ÚPP jsou výkres zžkladního
členěníúzemí(1:5000), hlarrrrí výkres (1:5000), výkres veŤejně prospěšných staveb a opatření
(1:5000), výkres koncepce veřejné infrastruktury - doprava (1: 5000), výkres koncepce veřejné
infrastruktury - technická infrastruktura (1 : 5000).
OdůvodněníÚPP ro-měž obsahuje textovou a grafickou část, Grafická část odůvodnění Úrr pat
obsahuje koordinačnívýkres (1 :5000), výkres širšíchváahů (1:50000) a výkres předpokládaných
záborů půdního fondu (1:5000).

Do listinné podoby úplnéhoznění opatření obecné povahy ě. 1l20I3, kter;ým se vydává ÚPP,
včetně jeho odůvodněnía grafických příloh, je možnépo dobu vyvěšení tohoto oznámení
(veřejné vyhlášky) nahlédnout na Obecním uřadě PtlT ov v těchto termínech: PO 9:00 - 15:00,
ST 13:00 - 17:00, případně po dohodě na tel.607 818 298, a na Městském uřadě Mnichovo
Hradiště (2. paíro, k3ncel"ář č,202, Odbor vý,stavby a životního prostředí) v těchto termínech: PO
a ST 8:00 - 17:00, UT a CT 8:00 - 15:00, PA 8:00 - 13:00.

Toto oznámení a úplnéznění opaření obecné povahy ě. Il2013, kterým se vydává UPP, včetně
jeho odůvodnění a grafických příloh, je současně zveřejněno způsobem umožňujicímdákový
přístup na webových stránkách poňzovatele:
http ://www.mnhradiste.czluzemni-planovani/prehIed-stavu-up/ptyrov

Na webových striinkách obce Ptjrrov (http://www.obec-ptyrov.cz) je zveřejněno toto oznámení.

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č, 500/2004 Sb., správní řád,

v platném znění,
nabjwá opatření obecné povahy ě. 1l20I3, kter]hn se vytlává ÚPP účinnostipatnáctým dnem po
dni vyvěšení tohoto oznámení (veřejné vyhlášky).

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst.2 správního řádu, podat
opravný prostředek.

Po nabltí účinnostipředmětného opaťení obecné povahy bude možnédo ÚPP nahlédnout na
Obecním uřadě Pt}rov, na Městském uřadě Mnichovo Hradiště, Odboru výstavby a životního
prostředí a na Krajském uřadě Středočeského kraj e, Odboru regionálního rozvoje.

starostka obce

Vlrvěšeno na úřední desce sb€€+*e+-{.města
Mnichovo Hladiště a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím
dálkový přistup na vn+xrcbee_pq+er+ez_a-r+ www.mdradiste,cz,

Vyvěšeno

dne:..............,.,.......,.,.,,..,,

osoba pověŤená vývěsní službou

Sejmuto dne;

osoba pověřená v._ivěsní službou

