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,Ifr.//zOznámení o vystavení návrhu změny Č. l územního plánu olrce Rataje nad Sázavou
a veřejnénr projednání
Městský Úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a úzenrníhoplánování jako obecní úřad
obce
s rozŠÍřenouPŮsobností (dále jen "úřad územníhoplánování") v přenesené půsóbnosti
v souladu s § 6
odst, l PÍsm. c) zákona Č. l83/2006 Sb, o úzelnním plánování a stavebrrim řádLr (dále jen
stavební

zákon) pořizuje na žádost obce Rataje rtad Sázayou změnu č. l tizemního plántt.

V souladu s § 52 odst. l

č.l územnílro plánu

stavebníIro zál<ona ozrramu_ie konání veře.iného projednání o návrhu změnv
obce Rataje nad Sázavou dne

4.10.20Í2 v 10.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu městyse Rataje nad Sázavou,
nám.Míru 11,285 07 Rataje nad Sázavou
po dobu 30 dnů před veřejným pro.jednánínl
.je návllr vystavcn kveře.jnórlu nalrlódnutí lla ťtřadu
územníhoPlánování (Městsl<ý úřad l(utná Hora - l<ontal<tní tlsoba: Bc Alena Děl<anovsl<á. DiS,
tel.:
321 110 234, e-mai]:,e1,?kel9y§]in(ilnu.];_utnahql.it.qz
a na Obecním úřadčmčstyse Rataje nad Sázavou
rrebo je zveřejněn na internetové adrese ws11-1]1uJi.!§J]4][]ru44 (ocikaz organi2ační
struktura - oclbor
regionáIního rozvo.ie a úzcrnniho plánovárrl: řži""ňÚ;ňúí v ORP Kutrrá Hora
- obec Rataje nad
Sázavou). Do PÍsenlnó podoby projednávaného návrhu lze nahlédnout kdyko|iv, zejrnéna
vúředních

hodinách.

K projednávanému návrhu znrěny úzenního plánu neipozděii při ,,,eřeiném proiednání (1.10,20l2):
- můžekaždý uplatnit své připorllínky
- mohou dotČenéosobY PodIe § 52 odst. 2 stavebního zákona (vlastníci pozerlků a staveb dotčených

návrhem veřejně ProsPěšných staveb. veřejně prospěšnÝch opatření a zastavitelných ploch a zástupce
veřejnosti) LrPlatnit nárnitl<y. ve l<terých nlusí uvést odůvodnění. údajc podle l<atastru netlovitostí
dokladu.jící dotčená práva a vymezit územíclotčenó námit|<oLt
- m9hou dotČenéorgánY uPlatnit na závěr veřejného projednání své stanovisko k připornínl<ánr a
námitkám

stanoviska, námitl<y a připornínl<y se r-rplatňuií písemně a musí být opatřerry iclentjfiltačními
ťrda_ii a
podpisem osob.v. l<terá je uplatňu_ie.
k později uplatněnýrn stanoviskťlm, připornínkárn a námitkárn se ne přihIíží,
Ke stanoviskťrm. nárnitkám a připomínkám ve věcech, o kterých 6ylo rozhoclrrr_rto při r,l,dání zásad
územního rozvoje, se nepr'ihlíží.
Mgr. Věra I(linlentová
reíěrent odboru
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Úř.dni

desl<a a elel<tronická úřeclnídesl<a Městsltóho úřaclr_r Kutná Hora

Vyvěšeno:

Sejrrluto:

t]ředni deska a elel<tronická úřednícleska Obecního úřadu městyse Rataje nad Sázavou

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Rozdělovník:
veřejné projednání ndvrhu změny č. t územního plánu obce Rata.je nacl sdzuvou
Obec Rataje nad Sázavou

sousední obce:
obec Ledečko
Obec Samopše

obec užice
obec staňkovice
Obec

Podve§

ObecZbizuby
obec soběšín
Město uhlířské Janovice
Obec Český Štenberk

Město sázava

obec Drahňovice
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská l l , 150 21 Praha 5
Městský úřad Kutná Hora
- odbor životního prostředí
- odbor památl<ové péče,kultury, školství a TV
- odbor doprar,y a silničníhohospodářství
krajská hygienická stanice středočeského kraje se sídlern vpraze. územní pracoviště
v Kutné Hoře.
U Lorce 40,284 01 I(trtná Hora,
Ministerstvo životního prostředí, OVSS I, Vršovická l442165, l00 l0 Praha l0
Mi nisterstvo obrany, Voj enská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899lC,530
02 Pardubice.
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, \J Zastávky
280, 284 01
Kutná Hora
Ministerstvo zemědělství CR. Pozemkový úřad Kutná Hora, Benešova 91.284 0l Kutná
Hora
Ministerstvo dopravy, nábřeží l-udvíka Svobody l 2, P.o. Box 9, ] l 0 l 5 Praha l

