OBECNÍ ÚŘAD PANENSKÉ BŘEŽANY
HLAVNÍ17, PANENSKÉ BŘEŽANY, 250 70 ODOLENA VODA

Č.j. 1270/21/OU
Vyřizuje: Mgr. Martin Hakauf

V Panenských Břežanech dne 16. 09. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Panenské Břežany, příslušný k pořizování územního plánu obce podle § 6 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje
v souladu s § 52 stavebního zákona

veřejné projednání návrhu Územního plánu Panenské Břežany.
Veřejné projednání návrhu Územního plánu Panenské Břežany se bude konat dne

21. 10. 2021 v 16:00 hod. na Obecním úřadě Panenské Břežany.
Návrh Územního plánu Panenské Břežany je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele v kanceláři
Obecního úřadu Panenské Břežany na tel. čísle 283 970 553 nebo u zástupce pořizovatele Ing. Renaty
Perglerové na tel. čísle 606 380 252 anebo na www.panenskebrezany.cz

v termínu od 17. 9. 2021 do 28. 10. 2021 (včetně).
Tímto veřejné projednání návrhu Územního plánu Panenské Břežany oznamujeme dotčeným orgánům,
Krajskému úřadu Středočeského kraje, sousedním obcím, oprávněným investorům a veřejnosti.
Námitky proti Územnímu plánu Panenské Břežany mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti ve výše uvedené lhůtě, tj. nejpozději do 7 dnů ode
dne veřejného projednání.
Připomínky může uplatnit každý ve výše uvedené lhůtě, tj. lhůtě nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání.
Dotčené orgány a Krajský úřad Středočeského kraje jako nadřízený orgán uplatní ve lhůtě nejpozději do 7 dnů
ode dne veřejného projednání stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§50 stavebního
zákona) změněny.
Vzhledem k současné situaci v souvislosti s vydáním opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí a
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 mohou být upřesněny
podmínky konání veřejného projednání, které budou zveřejněny na úřední desce.

K stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po veřejném projednání se nepřihlíží.
Stanoviska, připomínky a námitky zasílejte elektronicky, popř. písemně na adresu pořizovatele:
Obecní úřad Panenské Břežany, Hlavní 17, 250 70 Panenské Břežany

„Otisk úředního razítka“
Mgr. Martin Hakauf
starosta obce
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