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VEREJNA VYHLASKA
oZNÁMENí

o

vydáni Územního plánu Branžež
formou opatření oLrecné povahy

Zastupitelstvo obce Branžežv souladu s ustanovcním § L73 odst. ] Zákona č.500/2004 Sb,. správní
Ťád, ve znění pozdějších předpisů (dálejcn ,.správní řád").

oznamuje
jako příslušný spřá\,ní orgiin ve smyslu ustaDovcní § 6 odst, 5 písn', c) zákona č. 183/2006 Sb,,
o územnímplánování a stavebnín iádu. ve znčnípozděiších předpisů (dále jen,.stavební Zákon"),
za použjtí ustanovení § 43 odst, 4 stavcbního zákona. r, souladu s ustanoveními § 171 až 174
správního řádu,

r,_vdání
Územního plánu Br*nžcžopatřenín obecné povalry č. l/2014.

Jelikož vzhledem k lozsahu lertové a glafickó částj opatřcDí obecné povahy č. 1/201,1 včetně
vyhodnoceni vli!ů na udťitelný 1ozvoj úZcmí(URU) obsahujicího posouzení piednětné
dokumentacc z h]ediska vlii,ů na životni prostřcdi (SEA). kterým se vydává Uzemní plán Branžež
(dále jen ,.ÚPB,') není možnétuto piscmnost v celém rozsahu vy,věsit na úřední desce, je v souladu
ustanovením § 20 odst. 2 stavebního Zá&ona v}.!ěšeno a současně způsobem urnožňujícímdálkoti
přistup ZveřejněDo toto oznámení,
s

Dne 8.9.201,1Zastupitclstvo obce BlanžežtLsllesen]m č, j
č, 1/2014.

n) \)daln ÚPB o|etřenirn

obecné povahy

ÚPB,obsahuje textovou a grafickou část, včetně \,yhodnocení \,livťr na udržitelný rozvoj úzcmí
(URU) obsahuiícího posouzení předočtnó dokumentace z hlediska V]ivů na životní prosťedí (SEA),
součástígrafické části UPB jsou výkres zák]adního členéníúzemí( 1:5000), 1 avní výkres (1:5000).
výkres koncepce teclrnické a veicjné infrastruktury (l: 5000), výkes veiejně plospěšných stavob,
opatřeni a asanací (l |5000), výkres pořadi změn v izemí - etapizace (l: 5000).
Odůvodnění ÚPB rovněž obsahuje textovou a grafickou část. Crafická část odu\odrreni ÚPB pJk
obsahuie koordinační výkcs (115000). výkres širšíclrvztahů (1:75000) a výkes piedpokládariých
Záborů půdního fondu (1|5000),

Do listinné podoby úplnéhozněni opatieni obecné povahy č. 1/2014, kterjnl se rldará UPB.
včetně jeho odťlvodněrrí a gralických piíloh a včetnčv,vhodnoceni vlivů na Lrdržitelný rozvoj územi
(]RÚ) obsahLúícíhoposouzení piedmětné dokumcntace 7 hlediska v]ivů na životníprosťedí (SEA).
ié možnépo dobu vyvěšenítohoto oznámení (r,cřciné vyhlášky) nahlédnout na obecním úŤadě
Branžežv těchto ternínech: Po 17|00 - 19:00, UT 8:00 - ]4:00, ST 8:00 - 14|00 a 17:00 - 19100,
případně po dolrodě na te1,326784 246, a na l\4ěstském úiadě Mnichovo Hradiště (2. patro,

kancelář č. 202, odbor výstavb]- a žilo1niho prosťedí)v těchto telmínech:
UT a CT 8:00 lj:00. P \ 8:00 - ]j:00,

Po

a ST

8:00

]7:00.

Toto ozllfunení a úplnó znčni opatření obecné povahy č. 1/2014. kterým se vydá\ á Ú PB. vactnč jeho
odůvodnění a grafických přiloh a \,četně r,,yhodnocení vlil,ů na udržitelný rozvoj územi (URU)
ob§ahujícího posouzení piednětné dokumentacc z hlcdiska vlivů na životni prostředí (SEA). je
současně zveřejněno způsoben unožliujicíl!dálkoti přístup na t,ebor,ých stránkách pořizovatele:

http://rrrvw.mnhradiste.czlurad/struktura/vzpluzemni-planovani/prehled-stavu-un/branzez
Na $,ebov]'ch stlárkách obcc Branžež(httpl//rvrvr.r,.branzez.cz) je Zveřejněno toto ozliamcrrl.

ustanovením § 173 odst, 1 Zákona č. 500/2004 Sb,. správní řád, ! plahém Znění_
rlabývá opatření obecné povahy č, 1/2014, ktcqinr se vydává lIPB účinnostipatnáctým dnem po dni
v]věšeni lohoto oznánrcrli (vcřcjné vyh]ášky),

V souladu

s

P],oti opatření obecné povahy nelzc v sou]adu s ustanovenim § 173
opravný prostředek,

odst.2 správního iádu, podat

Po nab)lí účinnostipřcclmčhéhoopatiení obecné povah_v- bLrde n1ožnédo UPB nahlédnout na
obecním úiadě BraDžež. na Městském úřadě Mnicho\o Hťadiště, odboru qístavby a životnilro
prostředí a Krajském úřadě Středočeského kaje, odboru regionálnil,to rozl,ojc a na obecním úřadě
kněžmostu. stavebnim úřadu,

Tomáš Šulc
stalosta obce

ťŇ,--,

'iQi_t,ťi

V},věšeno na úředni de§ce obce B.anžcža města Mnichovo Hradiště a §oučasnč zÝeřcjněno iZpůsobem unožňujicim
dá]koVý přislup na www,blanzez,c7 r na www,mnhradiSle,cZ,

osolra pověřená vývěSn j službou

osoba pověřená v];.r'ěsni Službou

