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Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Kněžice
Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního plánování
(dále jen „pořizovatel“) příslušný podle § 6 odst. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí zastupitelstva
obce zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem
návrh zadání územního plánu Kněžice.
Pořizovatel v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje

projednání návrhu zadání Územního plánu Kněžice
Návrh zadání Územního plánu Kněžice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí
v termínu od 23.12.2011 do 23.1.2012
(tj. po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Kněžice)

na úřední desce Městské úřadu Poděbrady, Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady, na úřední desce
Obecního úřadu Kněžice, Kněžice 37, 289 02 Kněžice a na úředních deskách sousedních obcí.
Dálkový přístup k úplnému znění návrhu zadání Územního plánu Kněžice je zajištěn na
elektronické úřední desce Města Poděbrady (www.mesto-podebrady.cz) a na elektronické úřední
desce Obce Kněžice www.obec-knezice.cz), kde je návrh zadání Územního plánu Kněžice
zveřejněn jako příloha tohoto oznámení.
Ve výše uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky.
Dotčené orgány a krajský úřad mohou uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního
plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů, a požadavek na vyhodnocení vlivů územního
plánu na životní prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu do
30ti dnů od obdržení tohoto návrhu. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i
sousední obce.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo
k připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
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Obdrží:
Obec Kněžice, IDDS: 3itbv9u
dotčené orgány
Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, úz. prac. Nymburk, IDDS: hhcai8e
Obvodní báňský úřad v Praze, IDDS: rn6aas6
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, Inspektorát Nymburk, IDDS: 97naik8
Hasičský záchranný sbor se sídlem v Kladně, úz.prac. Nymburk, IDDS: qujhpz4
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Středočeský kraj, IDDS: hq2aev4
Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Nymburk, IDDS: yphaax8
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Centrum dopravního výzkumu, divize rozvoje dopravy - pracoviště Praha, IDDS: pzkgw87
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk
Městský úřad Poděbrady, Odbor správních činností, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290 01 Poděbrady
Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290 01 Poděbrady
Městský úřad Poděbrady, Odbor dopravy, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290 01 Poděbrady I
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Policie ČR, DI Nymburk, IDDS: 2dtai5u
Město Městec Králové, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: ckrbctw
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: keebyyf
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: keebyyf
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, IDDS: keebyyf
sousední obce
Obec Chroustov, IDDS: b6fav27
Obec Chotěšice, IDDS: vxfb5u5
Obec Záhornice, IDDS: pkhbjvg
Obec Sloveč, IDDS: 9j4akh7
Obec Hlušice, IDDS: 49ea7e8
Obec Sekeřice, IDDS: f8da6xw
Obec Žlunice, IDDS: jqebni3
Obec Židovice, IDDS: zwca56k

