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MUPCxOOCDYNU

Městský úřad Přelouč
odbor stavební

oddělení územního a stavebního ywení

Spis.zn.:
Cj.:
Spis.,skarl.znak
Vyřizuje:
Tel.:
E-maiI:

Datum:

ST/19182/20l9lSa
MUPC l9l91l20l9
326,,
Ing. Stanislav Studnička
466 o94 153
stani slav.studnicka@ mestoprelouc.cz

23.9.2019

vpŘrynÁ vyHLÁšKA
oZNÁMEM

Městský Úřad přelouč, odbor stavební (dále jen "pořizovatel"), jako úřad lizemního pllínování pffslušnýPodle § 6 odst, 1 ziákona Č, I83tz006 Sb., o-úzerirním pr*oouaoi-u,stavebním řádu (stavební zrákon), vezněníPozdějŠÍch PředPisŮ (dále jen "stavební zákon"), ia reuiac zádosti obce Brloh pořizuje Změnu č. lUzemního Plánu Brloh, Změna č.1 Územního prao, g.loh:" p.ri^",a"a zkráceným postupem podleustanovení § 55a a § 55b stavebního aíkona.
poňzovate] oznamuje 

_veřejné projednání návrhu Územnfto pliánu ve smyslu § 52 odst. l stavebníhozákona v souladu s § 172 zíkoni t,. sootzaa Sb., správní raá, r-Ácoipozdějších předpisů.

veřejné projednání náwhu změny č. 1 Územnfto plánu Brloh,
Wery zPracoval Projektant A-PROJEKT Pardubice s.r.o, Ing. arch. pavel Tomiánek, se koná dne:

5. listopadu2Dl9 (úterý) v 15:00 v budově obecního úřadu Brloh
Brloh 69, 535 0l Přelouč.

Do návrhu změny Územního plánu je možnénahlédnout po dobu ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky
- u Poňzovatele odboru stavebním Městského úřadu Přelouč, Československé armády 1665, 2. patro,kancelář č. 2.22A do 5.1 I.20Ig clo 1 1:30 hodin:- vpondělía ve středu8:00-11:30a 12:30-17:00hodin"- v úteý a ve čtvrtek 8:00- l1:11.30 a l2:3O- 13:30hod..- v pátek 8:00 - 1l:30 hod.

- na obecním Úřadě Brloh, Brloh 69 v Úředních hodinách v pondělí: 18:00 - 20:00. do 5. 1 1.2019.
V souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákonaa v souladu se správním řádern doručuie toutoveřejnou vYhláŠkou návrh Změny č. 1 Územnfto plánu Brloh, který vzhledem k rozsahu neru tnožnézveřejnit na Úřední desce v. Plném rozsahu. Ve smyslu ustanou"J § 172 odst, 2 správního řádu je úplné
ffilijilť}áilTr Č, 1 Územnítro Plánu Brloh zveřejneno ,pn.ouem umožňujr"r* áarr.ouý přístup na

YěŤu Přelouč: https://www.mestoprelouc.czl
d. : https://www.mestqprelouc.crl.o^.,iilL
Obce Brloh:

1) NámitkY Proti niávrhu změnY územního pliánu mohou podat pouze vlasffúci pozemlni a stavebdotčených návrhem'".'"ď, opnávněný inveštor a záslupce vele;nosti Námitky k prvkům nátežejícímregulaČnÍmu Plánu mohou uplatnit i oioby uvedené v § 
-tts 

odst."1 a 2 stavebníh o zákona.
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2) NejPozději do 7 dnŮ ode dne veřejného projednání může každý písemně uplaurit své připomínky a
dotČené osobY niámitky (viz odst. 1), ve kterých musí uvési odůvodncní, údaje pódle katastru
nemoYitostí dokladující dotčená ptáva a vymezit územi dotčené námitkou. povinnosi doložit údaje
podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.

3) DotČené orgány a krajslcý úřad uplatní stanovisko k návrhu změny nejpozději do 7 dnů ode dne
veřej ného proj ednrání.

4) k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a nárnitkám se nepřihlíží.
5) Ke stanoviskŮm, niámilkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad

územnfiro rozvoje nebo regulačnfrro plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
6) PÍsemné námitky, připomínky a stanoviska zasílejte na adresu pofizovatele: Městslcý úřad přelouč,

odbor stavební, Československé armády 1665, 51fi3 Přelouč.
7) Na Podané nrámitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh

rozhodnutí o námitkách je ve smyslu § 53 a § 54 stavebního zákoná a § I72 *piauocro řádu součásť
odŮvodnění Územního plánu. Změnu č. 1 rízemrťho plránu vydá zastupitelstvo Óbce opaťením obecné
PovahY, které bude ve smyslu § 173 odst. 1 správního řádu oznámeno veřejnou vyhláškou.

Oznámení se doruČuje dotČeným orgdnům, krajskému úřadu, obci, pra kterou je územní plán pořizovdn,
sousedním obcím a ostatním organizacím jednotlivě.

Lubomír Novotný
vedoucí odboru

úřední deska: (k vwěšenít
Městský úřad Přelouě, podatelna
Obecní úřad Brloh

Toto oznámení musí být vyvěšeno do 6.11.2019

Vyvěšeno dne:
3 ů -0§- i0i$

Sejmuto dne:

str, 2

^Á

ryú nníeiř*
Brtroh 6S

Fře}*uč §35 {}1

Razítko a podpis orgánu, který potwzuje vyvěšení a sejmutí oznárnení
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Obdrá:
Obec Brloh, IDDS: yruazmp

SOUSEDNÍ OBCE
Město Přelouč, IDDS: b4hbqav
Obec Mokošín, IDDS: jy3a43e
Obec Jedousov. IDDS: 2wna3wt
Obec Lipoltice, IDDS: 4via4ys
Obec Jankovice, IDDS: 9i1azmj

DOTČENE ORGÁNY
Krajský úř,ad Pardubického kraje, odbor dopravy, silničního hospodářství a investic, IDDS: z28bwu9
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku
Pardubice, IDDS : hjyaavk
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pvSaaxd
Ministerstvo životního prostředí, pracoviště Hradec Kr,álovó, IDDS: 9gsaax4
Městský úřad Přelouč, Odbor stavební, památková péče,IDDS: b4hbqav
Městský úřad Přelouč. Odbor stavební, doprava - silniční hospodářství, IDDS: b4hbqav
Městský úřad Přelouč, Odbor stavební, vodoprávní úřad, IDDS: b4hbqav
Městský úřad Přelouč. Odbor životního prostředí, IDDS: b4hbqav
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86
Krajská veterinární správa Státní r,eterinární správy pro Pardubický kraj, IDDS: d2vairv
Hasičský záchranný sbor Pardubického kra.j e. Pardubice. IDDS : 48taa69
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, IDDS: gf9adwf
Státní energetická inspekce. územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj, IDDS: hq2aev4
Státní pozemkový úřad, KlajskÝ pozemkovÝ úřad pro Pardubický kraj, IDDS: z49per3

KRAJSKÝ ÚŘAD
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor rozvoie, IDDS: z28bwu9

OPRÁVNĚNÝ INVESTOR
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzí
MERO ČR a.s.,IDDS: a4we6rx
T-Mobile Czech Republic a,s.,IDDS: ygwchSi
CEZ správa majetku, s.r.o., IDDS : v5pxkwm
CEZ. a.s., Správa majetku, IDDS: yqkcds6
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v
ČBpno, a.s., IDDS: hk3cdqj

PROJEKTANT
A - PROJEKT Pardubice s.r.o..IDDS: Sv8iimu
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