Obec Ondřejov
Choceradská 62, 251 65 Ondřejov
tel.: 312 315 358, email: podatelna@obecondrejov.cz

V Ondřejove dne 30. 06. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
Oznámení o vydání Územního plánu Ondřejov.
Zastupitelstvo obce Ondřejov vydava podle § 6 odst. 5 písm. c) zakona c. 183/2006 Sb., o
uzemním planovaní a stavebním řadu (stavební zakon), v souladu s § 54 odst. 2 zakona c.
183/2006 Sb., o uzemním planovaní a stavebním řadu (stavební zakon), za pouzití § 43 odst. 4
zakona c. 183/2006 Sb., o uzemním planovaní a stavebním řadu (stavební zakon), v souladu s §
13 vyhlasky c. 500/2006 Sb., o uzemne analytickych podkladech, uzemne planovací
dokumentaci a zpusobu evidence uzemne planovací cinnosti, za pouzití § 171 a nasledujících
zakona c. 500/2004 Sb., spřavní řad, v souladu s § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. y) zakona c.
128/2000 Sb. (o obcích) opatření obecne povahy, kteřym se vydava Územní plan Ondřejov.
Dokumentace obsahuje vyřokovou cast a oduvodnení.
oznamuje vydání opatření obecné povahy

ÚZEMNÍHO PLÁNU ONDŘEJOV
Dne 29. 06. 2022 bylo v souladu s příslusnymi ustanoveními stavebního zakona a spřavního
řadu příslusnymi usneseními Zastupitelstvem obce Ondřejov řozhodnuto o vydaní Územního
planu Ondřejov.
Vzhledem k tomu, ze řozsah opatření obecne povahy neumoznuje jeho zveřejnení na uřední
desce, stanovuje se místo a teřmín, kde je mozne se s opatřením obecne povahy seznamit.
Nahlízet do znení tohoto uzemního planu je mozne na Mestskem uřadu v Řícanech, odbořu
uzemního planovaní a řegionalního řozvoje, na adřese Komenskeho namestí 1619/2, 251 01
Řícany, v techto dopořucenych dnech a casech: pondelí a středa 7.00–12.00, 12.30–18.00 hodin,
jinak po předchozí telefonicke dohode na tel.: 323 618 270. Dokumentace je po dobu vyvesení
teto veřejne vyhlasky zveřejnena take na: https://info.řicany.cz/mesto/uředni-deska-odbořuzemniho-planovani-a-řegionalniho-řozvoje.
Dale je mozne nahlízet do znení tohoto uzemního planu na Obecním uřadu Ondřejov,
Choceřadska 62, 251 65 Ondřejov, v techto dopořucenych dnech a casech: pondelí 8.00 –12.00
13.00 – 18.00, středa 8.00 –12.00 13.00 – 17.00 a v patek 8.00–14.00 hodin, jinak po
předchozí telefonicke domluve na tel.: 312 315 358. Dokumentace je zveřejnena take na:
https://www.obecondrejov.cz/urad/uredni-deska/
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Úvedene teřmíny přo nahlízení jsou pouze dopořucene.
Územní plan Ondřejov opatřeny zaznamem o ucinnosti a bude ulozen k nahlednutí na Obecním
uřadu Ondřejov, na odbořu uzemního planovaní a řegionalního řozvoje Mestskeho uřadu
v Řícanech (uřad uzemního planovaní), na stavebním uřadu Mestskeho uřadu Mnichovice a na
odbořu uzemního planovaní a stavebního řadu Křajskeho uřadu Středoceskeho křaje
(Zbořovska 11, 150 21 Přaha 5).
Úcinnost:
Opatření obecne povahy nabyva ucinnosti patnactym dnem po dni vyvesení veřejne vyhlasky
dle § 173 odst. 1 spřavního řadu. Dnem dořucení uzemního planu nabyva ucinnosti, tj.
patnactym dnem po dni vyvesení teto veřejne vyhlasky.
Poucení:
Přoti opatření obecne povahy nelze dle § 173 odst. 2 spřavního řadu podat opřavny
přostředek.
Tato veřejna vyhlaska musí byt vyvesena po dobu 15 dní na uřední desce obce Ondřejov.
Zařoven musí byt zveřejnena zpusobem umoznujícím dalkovy přístup.

Mgr. Vladimír Zámyslický
starosta obce

Vyveseno dne: ………………………….
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