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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, územního 
plánování a památkové péče jako pořizovatel příslušný k pořizování Změny č. 1 územního 
plánu Větrušice podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s § 55b stavebního 
zákona projednání 
 

veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu 
Větrušice. 

 
Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Větrušice se bude konat dne 
 

22. 09. 2021 v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu, 
Vltavská 14, Větrušice, 250 67 Klecany.  

 
Návrh Změny č. 1 územního plánu Větrušice je vystaven k nahlédnutí u pořizovatele 
v kanceláři Odboru Stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úseku 
územního plánování Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru 
stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úseku územního plánování 
v kanceláři č. B003, Masarykovo nám. 1 a 2, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na tel. 
čísle 326 909 191 a pořizovatel umožní nahlížení do písemné formy návrhu Změny č. 1 
územního plánu Větrušice v úředních hodinách, tj.: pondělí a středa od 8:00 do 12:00 a od 
12:30 do 17:00 na výše uvedené adrese a dále jsou vystaveny k nahlédnutí na 
www.brandysko.cz v sekci „územní pánování obcí ve správním obvodu“ a na ww.vetrusice.cz 
 

v termínu od 18. 08. 2021 do 29. 09. 2021 (včetně). 
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Tímto veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Větrušice oznamujeme 
dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Středočeského kraje, sousedním obcím, oprávněným 
investorů a veřejnosti.  

Vzhledem k současné situaci v souvislosti s vydáním opatření k ochraně obyvatelstva a 
prevenci nebezpečí a vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým 
koronavirem SARS-CoV-2 mohou být upřesněny podmínky konání veřejného projednání, 
které budou zveřejněny na úřední desce. 

Námitky proti návrhu Změny č. 1 územního plánu Větrušice mohou podat pouze vlastníci 
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti ve 
lhůtě nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. nejpozději do 29. 09. 2021. 

Připomínky k návrhu Změny č. 1 územního plánu Větrušice může uplatnit každý ve lhůtě 
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. nejpozději do 29. 09. 2021. 

K stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po stanovené lhůtě se nepřihlíží. 
 
Stanoviska, připomínky a námitky zasílejte elektronicky, popř. písemně na adresu 
pořizovatele: 
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor SÚÚPPP, úsek územního plánování, 
Masarykovo náměstí 1 a 2, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IDDS: c5hb7xy 

 

 

 

- otisk úředního razítka - 

 

 

 

Ing. Renata Perglerová 
oprávněná úřední osoba 
odborný referent Odboru stavebního úřadu, 
územního plánování a památkové péče 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu min. 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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