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oznámení společnéhojednání o návrhu změn}r č. 3 územního plánu Benešov
Městský úřad Benešov, v souladu s $ 6 zákona č,. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějšíchpřeĺlpisů (dále jen ,,stavební zákon"), jako úřaĺl územního plánování, podle $ 50 stavebního zákona

oznamuje společnéjednání o návľhu Změny č. 3 územního plánu Benešov,

kteľé se

bude konat

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Benešov v budově ľadnice, Masarykovo náměstí 100' 256 01 Benešov,
č:. dveÍí226

v pondělí 18.06.2018 od 9.30 hod.

V souladu s $ 50 odst. 2 stavebnfüo zákona, mohou dotčenéorgány uplatnit svá stanoviska k návľhu
změny č. 3 územníhoplánu Benešov ve lhůtě 30 dnů ode dne společnéhojednání' tj. od 18.06.2018 do
20.07.2018. Ve stejné lhůtě, tedy od od 18.06.2018 do 20.07.2018' mohou sousední obce knávrhu změny č. 3

územníhoplánu Benešov uplatnit připomínky. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.

V souladu s ĺi 50 odst. 3 stavebního zdkona, můžekaždý do třiceti dnů ode dne doručenínávrhu změny č. 3

územnfüo plánu Benešov uplatnĺt písemné připomínky, tj. do 20.07.2018 (doručenímnávrhu změny č. 3 územního

plánu Benešov se rozumí doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou). Kpozději uplatněným připomínkám se
nepřihlíŽí.

č.3 rízemního plánu Benešov vystaven kveřejnému
nahlédnutína Městském úřadu Benešov, odboru výstavby a územníhoplánování, v kanceláři č. 103 (doporučujeme
využít úřední dny, v ostatní dny nejlépe po telefonické dohodě, kontaktní osoba p. škvor) a na webových stránkách
www.benesor'-city.cz
Po dobu od 18'05.2018 do 20.07.2018 je návrh změny

Stanoviska a připomínky k návrhu změny č. 3 územního plánu Benešov lze podat písemnou formou na adresu
Městský úřad Benešov, oĺĺborvýstavby a územního plánování, úřad územního plánování, Masarykovo nám. 100,
256 01 Benešov.

Martin škvor
odborný referent
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu od l8.05.20l8 do 20.07.20l8
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obdrží
Dotčenéorgány
Drážní úřad, sekce stavební, územníodbor Praha, lDDS: 5mjaatd
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územníodbor Benešov, lDDS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územnípracoviště v Benešově, lDDS: hhcai8e
Krajský Úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, lDDS: keebyyf
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče,lDDS: keebyyf
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, lDDS: keebyyf
Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničnísprávní úřad, Masarykovo
náměstí č'p. 100, 256 01 Benešov u Prahy
Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstíč.p. 100, 256 01 Benešov u

Prahy
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č'p. 100, 256 0]. Benešov u Prahy
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, agenda památkové péče,Masarykovo náměstí č.p. 100,
256 01 Benešov u Prahy
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, lDDS: n75aau3
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, lDDS: 2dtai5u

ostatní
centrum dopravního výzkumu, lDDS: pzkgw87
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
česká telekomu nikačn í infrastru ktura a.s', l DDS: qa7 425t
čEz Distribuce, a. s., lDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
NET4GAS, s.r.o., IDDS: Secyjt9
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organĺzace, lDDS: a6ejgmx
Ředitelství silnic a dálnic ČR, lDDs: zjqłrhz
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, lDDS: gg4t8hf
Muzeum Podblanicka, příspěvková organizace, lDDs: htzk6dj
Národní památkový ústav, lDDS: 2cy8h6t
okresní sdruženíčsoP Benešov, lDDS: 6yzjv4g
Vodohospodářská společnost Benešov, s'r.o., lDDS: ts2a5gr
Lesy českérepubliky, s.p., lDDS: e8jcfsn
Lesy českéRepubliky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, lDDS: e8jcfsn
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
Středočeský kraj, lDDS: keebyyf
Město Benešov, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov u Prahy
Sousední obce
Město Bystřice, lDDS: p8xbe7a
Město NevekloV, lDDs: mssbcgw
Město Týnec nad Sázavou, lDDS: vrpbfxs
Obec Bukovany, IDDS: TTwakbi
obec Chlístov, lDDS: wqiaj8c
obec Mrač, lDDS: u2Sjdtk
Obec Petroupim, IDDS: efiau14
obec Poříčínad Sázavou, lDDS: irubi8b
obec Soběhrdy, lDDS: tgsauit
obec Struhařov, lDDS: 7mzaszz
obec Teplýšovice, lDDS: ascajhg
Obec Tisem, IDDS: ctranjq
obec Václavice, lDDS: yhsaj34
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