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OZNÁMENÍ
SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CHUDÍŘ
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování
(dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "stavební zákon"), v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznamuje dotčeným orgánům,
krajskému úřadu, obci, pro kterou je územní plán pořizován, a sousedním obcím, konání
společného jednání o návrhu územního plánu Chudíř. Společné jednání se koná
dne 17. 6. 2015 v 10.00 hodin.
Místo společného jednání: Magistrát města Mladá Boleslav, vedlejší budova „věž“, zasedací
místnost v 5. p.
Pořizovatel podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
vyzývá
dotčené orgány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání tj.
nejpozději do 20. 7. 2015 včetně. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit připomínky.
K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.
Ve lhůtě od 17. 6. 2015 do 20. 7. 2015 včetně je možné do návrhu územního plánu včetně
související dokumentace nahlédnout u pořizovatele - Magistrát města Mladá Boleslav, vedlejší
budova "věž", 6. patro, kancelář. č. 61 (v úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, v jiné
dny po předchozí domluvě).
Ve stejné lhůtě je návrh územního plánu rovněž k nahlédnutí na u Obecního úřadu v Chudíři.
V elektronické podobě je návrh územního plánu uveřejněn na webových stránkách Magistrátu
města Mladá Boleslav na http://www.mb-net.cz/uredni-deska a obce Chudíř
na
http://www.chudir.e-obec.cz.
Krajskému úřadu bude předán návrh územního plánu pro posouzení podle § 50 odst. 5 až 7
stavebního zákona samostatně zasláním Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru
regionálního rozvoje.

Ing. Jitka Vítková
oprávněná úřední osoba
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Obdrží:
Dotčené orgány:
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Mladé
Boleslavi, IDDS: hhcai8e
Ministerstvo životního prostředí, OVSS I, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví, IDDS: bxtaaw4
Krajská veterinární správa Státní veterinární správa pro Středočeský kraj - Inspektorát Mladá
Boleslav, IDDS: d2vairv
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, IDDS: keebyyf
Ministerstvo dopravy, odbor územního plánu, IDDS: n75aau3
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí
č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav I
Ministerstvo obrany, Sekce správy majetku, IDDS: hjyaavk
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Středočeský kraj, IDDS: hq2aev4
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: dz4aa73
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Mladá
Boleslav, IDDS: z49per3
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení památkové péče,
Komenského náměstí č.p. 61, 293 01 Mladá Boleslav 1
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 61, 293 01
Mladá Boleslav 1
Český báňský úřad, IDDS: rn6aas6
Obec:
Obec Chudíř, IDDS: zrdapt2
Sousední obec:
Obec Charvatce, IDDS: ti8a8v6
Obec Jabkenice, IDDS: suub7tz
Obec Smilovice, IDDS: 7pramff
Městys Loučeň, IDDS: 6sgbyaf
Město Nymburk, IDDS: 86abcbd
Ostatní:
Česká geologická služba, IDDS: siyhmun
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
Úřad pro civilní letectví, Sekce letových standardů, Odbor letišť a leteckých staveb, Oddělení
letišť, IDDS: v8gaaz5
ČEZ Distribuce, a. s., rozvoj sítí střed, pracoviště Mladá Boleslav, IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Český hydrometeorologický ústav, IDDS: e37djs6
Český telekomunikační úřad, IDDS: a9qaats
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

