
Městský úřad v Říčanech
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Č.ev. :
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
e- mail:

39808/2011
5031/2011/0ÚPRR/621
Bc. Klára Pavlíčková
323618270
klara.pavlickova@ricany.cz

Obdrží: dle rozdělovníku V Říčanech dne 24. 5. 2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení

Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako pořizovatel
příslušný podle § 6 odst. 1 písmo c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) v platném znění, pořídil návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Babice.

Ve smyslu § 47 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, oznamujeme

zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce Babice.

Návrh zadání územního plánu je vystaven po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto
oznámení k veřejnému nahlédnutí na těchto místech a v doporučených dobách:
-Městský úřad v Řičanech, odbor územního plánování a reg. rozvoje, Komenského nám. 1619/2,

251 01 Řičany, 1. patro, č. dv. 84. V doporučených dnech pondělí a středu od 8.00 do 12.00 hod; od
12.30 do 16.30 hod; úterý a čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod., od 12.30 do 14.30 hod, pátek od 8.00 do
13.00 hod.

-Obecni úřad v Babicích, č.p. 6 v pondělí 18:30 - 19:30, středu 18:30 - 19:30 nebo po předchozí
telefonické domluvě na tel. 323 660 994, 323 660 966.

Návrh zadání se zasílá dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu jednotlivě.
Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele
své požadavky. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty i sousední obce. Do 30 dnů od vyvěšení

. tohoto oznámení na úřední desce může každý uplatnit své připomínky.

Elektronickou podobu návrhu zadání je možné si vyžádat na e-rnailové adrese
kla ra.pélvlickova@ricany.cz.

Ing. Čestmíra Šťastná, v.r.
vedoucí odboru územního plánování

a regionálního rozvoje
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
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