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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Oznámení o vystavení návrhu Územního plánu Okřínek 
a opakovaném veřejném projednání

Městský úřad Poděbrady, odbor rozvoje a územního plánování jako obecní úřad s rozšířenou působností    
( dále jen „ úřad územního plánování“ ) v přenesené působnosti v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona    
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( dále jen stavební zákon ), pořizuje na žádost 
Obce Okřínek územní plán.
V souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona oznamuje opakované veřejné projednání návrhu Územního 
plánu Okřínek dne

12.5.2010 v 17°° hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Okřínek

V termínu od 26.3.2010 do 12.5.2010 je návrh územního plánu Okřínek vystaven k veřejnému nahlédnutí 
na úřední desce Městského úřadu Poděbrady, Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady, na úřední desce 
Obecního úřadu Okřínek a na úředních deskách sousedních obcí. 
Do projednávaného návrhu lze nahlédnout kdykoliv, zejména v úředních hodinách( po a st 8 -17 hod. a čt 
8-11 hod.) na odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Poděbrady a po telefonickém 
domluvě i mimo úřední hodiny a v úředních hodinách ( po 17 - 19 hod. ) na Obecním úřadě Okřínek a po 
telefonickém domluvě i mimo úřední hodiny.
Dálkový přístup k úplnému znění návrhu ÚP Okřínek je zajištěn na elektronické úřední desce města 
Poděbrady ( www.mesto-podebrady.cz ) a na el. úřední desce obce Okřínek ( www.okrinek.eu ), kde je 
návrh územního plánu Okřínek zveřejněn jako přílohy tohoto rozhodnutí.

K projednání návrhu při opakovaném veřejném projednání ( 12.5.2010 ) :
-  může každý uplatnit své připomínky
-  mohou dotčené osoby podle odst. 2 stavebního zákona ( vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem 
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti ) 
uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená 
práva a vymezit území dotčené námitkou
- mohou dotčené orgány uplatnit na závěr opakovaného veřejného projednání své stanovisko 
k připomínkám a námitkám
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K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad
územního rozvoje, se nepřihlíží.

                                                                                                Lenka Tománková
                                        referent odboru rozvoje a územního plánování

Rozdělovník

1. Úřední deska a elektronická úřední deska Městského úřadu Poděbrady
     
     Vyvěšeno:
     Sejmuto:

2. Úřední deska a elektronická úřední deska Obecního úřadu Okřínek

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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rozdělovník
Obec Okřínek, Okřínek 63, 290 01 Poděbrady

Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, úz. prac. Nymburk, Palackého tř. 1567, 288 02 Nymburk
Hasičský záchranný sbor se sídlem v Kladně, úz. prac. Nymburk, Tyršova 11, 288 02 Nymburk
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ŽP a zemědělství, Zborovská 11,150 21 Praha 5
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, Zborovská 11,150 21 Praha 5
Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Městský úřad Poděbrady, odbor školství a kultury, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 4, 128 00 Praha 2
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 1
Centrum dopravního výzkumu, Thámova 7, 186 00 Praha 8
Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Nymburk, Soudní 17, 288 02 Nymburk 2
Obvodní báňský úřad v Kladně, pracoviště Praha, Kozí 4, P.O. BOX 31, 110 01 Praha 1
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 772/12, 111 21 Praha

sousední obce
Obec Kouty, Kouty 74, 290 01 Poděbrady
Obec Odřepsy, Odřepsy 72, 289 07 Libice nad Cidlinou
Obec Pátek, Pátek 14, 290 01 Poděbrady
Obec Senice, Hlavní 25, 290 01 Poděbrady
Obec Úmyslovice, Úmyslovice 58, 290 01 Poděbrady
Obec Vlkov pod Oškobrhem, Vlkov pod Oškobrhem 42, 289 04 Opočnice
Obec Vrbice, Vrbice 127, 289 04 Opočnice
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