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V Pravoníně, dne: 11.7,2016

vEŘr-lNÁ vyHLÁšKA
ozNAMENl

o woÁttízuĚny e. zúzzuruíno plÁttu oBcE (úpo) pnavoruín

Obecní úřad Pravonín, jako pořizovatel příslušný k poňzování územního plánu obce (ÚPO) a
jeho změn pro území obce Pravonín na základě splnění kvalifikačních požadavkŮ pro uýkon
územně plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vykonávající
územně plánovací činnost podle § 6 odst. 2 stavebního zákona prostřednictvím fyzické
osoby, kterou je lng. arch. Zdeněk Kindl, lČ 42548250, č, osvědčení 800042571, se sídlem
Pravonín 167, 257 09 Pravonín, pořídil návrh změny č. 2 územního plánu obce Pravonín a
projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a s veřejností dle
příslušných ustanoven í stavebn ího zákona,

Zastupitelstvo obce Pravonín na svém veřejném jednání dne 27.6.2016 vydalo Opatřením
obecné povahy č. 112016 změnu č. 2 územního plánu obce Pravonín na základě
předloženého návrhu této dokumentace podle § 54 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Pořizovatel tímto oznamuje, že vydaná dokumentace změnv č. 2 ÚPO Pravonín nabývá
účinnosti dnem 26.7, 2016 a že bude uložena na následujících místech:

. Obecní úřad Pravonín, Pravonín 156, 257 09 Pravonín;

. Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, Jana Masaryka 302,
258 01Vlašim - úřad územního plánování;

o Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, Jana Masaryka 302,
258 01Vlašim - stavební úřad;

o Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, Zborovská 11, 150 21

Praha 5.

Následně pořizovatel zajistí vyhotovení dokumentace právního stavu územního plánu obce
Pravonín po změně č. 2. Dokumentace právního stavu bude následně uložena na týchž
místech,

Do Opatření obecné povahy - změny č, 2 územního plánu obce Pravonín, včetně jeho
odůvodnění - může každý nahlédnout:



. na obecním úřadu v Pravoníně, Pravonín 156,257 09 Pravonín, a to v úředních
hodinách, tj, pondělí 8 - 17 hod., středa 8 - 15:30 hod., jinak dle dohody

o na oficiálních www stránkách obce Pravonín http;l1www,pravonin,cž

ato až do doby vyhotovení a trvalého zveřejnění úplné dokumentace právního stavu ÚPO
Pravonín po změně č. 2.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád, podat opravný prostředek,

Účinnost

Opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 173 odst. 1správního řádu účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

starostka obce pravonín

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, ktený potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Vyvěšeno na:
o úřední deska obce pravonín
. www stránky obce Pravonín http:/lwww.pravonin.c/



Rozdělovník:
dotčené oroánv:

. krajský úřad středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IDDS: keebyyf

. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 1 1 , 150 21 Praha 5,

IDDS: keebyyf
. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17,120 00 Praha 2,

lDDS: hhcai8e
o Krajská veterinární správa SVS pro Středočeský kr{, Černoleská 1929, 256 38

Benešov, lDDS: ttx98b5p
o Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, Dvůr 413, 258 01

Vlašim, lDDS: zbjbfmb
. Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, Dvůr 413, 258 01 Vlašim, IDDS:

zbjbfmb
o Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, Jana Masaryka 302,

258 01Vlašim, IDDS: zbjbfmb
. Ministerstvo životního prostředíČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, IDDS: 9gsaax4
. Obvodní báňský úřad pro území hl. m. Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, 110 01

Praha 1, IDDS: ixaaduf
. Ministerstvo dopravy ČR, nábř. Ludvíka Svobody 1222112, 110 00 Praha 1, IDDS:

n75aau3
. Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, oddělení ochrany

územních zá4mú ařízení programů nemovité infrastruktury Praha, Tychonova 1,

160 01 Praha 6, IDDS: hjyaavk
. Úřad státního odborného dozoru MO - VUSS, Hradební 772112, 110 15 Praha 1 ,

lDDS: x2d4xnx
. Státníenergetická inspekce, Gorazdova 1969124,120 00 Praha 2, IDDS: hqZaev4
. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné nám. 1585/9, 110 00 Praha 1,

IDDS: me7aazb
. Hasičský záchranný sbor středočeského kraje, územní odbor Benešov, pod

Lihovarem 2152,256 01 Benešov, IDDS: xuwhp68
. Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor investičního rozvoje, Palackého nám, 4, 128 01

Praha 2, IDDS: pv8aaxd
o Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví, Na Františku 1039/32, 110 15

Praha 1, lDDS: bxtaaw4
o Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024l11a, 'l30 00 Praha 3, IDDS: z49per3
o Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště střední Čechy, podbabská

2582130,160 00 Praha 6, IDDS: ffydyjp; Správa CHKO Blaník, Vlašimská 8,257 06
Louňovice pod Blaníkem, blanik@nature.cz:

kraiskÝ úřad - nadřízenÝ oroán:
. Krajský úřad Středoěeského kraje, odbor regionálního rozvoje, Zborovská 11,150 21

Praha 5, IDDS: keebyyf
sousední obce:

. obec Chmelná, Chmelná 13,257 65 Chmelná, lDDS: kahas6g
o obec Miřetice, Miřetice 5,257 65 Miřetice, lDDS: vheap27
. obec Vracovice, Vracovice 31, 258 01 Vracovice, IDDS: 2pxas5u
. obec Kondrac, Kondrac 3, 258 01 Kondrac, IDDS: bqwanta
o městys Louňovice p. Blaníkem, J. Žižky 16, 257 06 Louňovice p. Blaníkem, IDDS:

q89bcxh
o městys Načeradec , Zámecké nám. 1 52,257 08 Načeradec, IDDS: dOsbqju
r městys Čechtice, nám, Dr. Tyrše 56,257 65 Čechtice, IDDS: 7mmb4da


