MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK
Odbor výstavby
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail

MUNYM-110/4255/2018/Šal
110/19285/2014
Ing. Dagmar Šalandová
325 501 404
dagmar.salandova@meu-nbk.cz

Dne 29.01.2018

Obec Písty
Písty č.p. 33
289 13 Zvěřínek

OZNÁMENÍ
Městský úřad Nymburk, odbor výstavby (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"), pořídil v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) stavebního
zákona změnu č. 2 územního plánu obce Písty.
Zpracovatelem změny územního plánu byl Ing. arch. Milan Vojtěch.
Zastupitelstvo obce Písty vydalo dne 8.12.2017 usnesením č. 11/VI změnu územního plánu jako opatření
obecné povahy.
Územní plán nabyl účinnosti dne 5.1.2018.
Pořizovatel v souladu s § 171 odst. 1 správního řádu a § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamuje, že
změna č. 2 územního plánu obce Písty je zveřejněna na internetových stránkách města Nymburk
(www.mesto-nymburk.cz, Městský úřad Nymburk, mapa stránek, rozvoj města, územní plány obcí).
Změna územního plánu je uložena na Obecním úřadě Písty, na Městském úřadě Nymburk, odbor
výstavby, na Městském úřadě Sadská, odbor výstavby a na Krajském úřadě Středočeského kraje, odbor
regionálního rozvoje.

Ing. Dagmar Šalandová
referentka odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
Obec
Obec Písty, IDDS: 64va899
dotčené správní úřady
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor surovinové politiky, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, IDDS: d2vairv
Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a pam. péče, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02
Nymburk 2
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk
Město Nymburk, odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk
Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, IDDS: ixaaduf
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy, IDDS: 9gsaax4
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

