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Změna č. 2 ÚP Škvorec, okres Praha-východ
a ÚP Škvorec - úplné znění po změně č. 2
Oznámení zveřejnění a o místech k nahhženi
podle § 165 odst. 3 stavebního zákona

Úřad městyse Škvorec, jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č. 2 územního plánu Škvorec
(dále také jen ,,Změna č. 2 ÚP škvorec") podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), vykonávající
územně plánovací činnost podle § 24 odst. l stavebního zákona prostřednictvím Be. Ladislava Vicha, DiS.,
výkonného pořizovatele, na základě smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, v souladu s
§ 165 odst. 3 stavebního zákona oznamuje dotčeným orgánům, vyjma těch, kterým byla tato dokumentace již
poskytnuta podle § 165 odst. l stavebního zákona, a pro informaci také sousedním obcím, že byly způsobem
umožňujícím dálkový přístup zveřejněny územně plánovací dokumentace

ZMĚNA Č. 2 a ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2
ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠKVOREC
opatřené záznamem o účinnosti podle § 14 odst. ] a 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů.
Změna č. 2 ÚP Škvorec, pořízená na základě zprávy o uplatňování ÚP Škvorec schválené
Zastupitelstvem města Škvorec dne 10. března 2020, návrh byl předložen na společném jednání dne
27. července 2021 a veřejně projednán dne 30. května 2022, byla na základě usnesení Č. 1-7/2022
Zastupitelstva městyse Škvorec ze dne 13. září 2022 vydána jako opatření obecné povahy
Č. 1/2022/OOP dne 16. září 2022 a

úČinnosti nabYla dne l. října 2022.
Do územně plánovací dokumentace změny č. 2 ÚP Škvorec a úplného znění ÚP Škvorec po vydané
změně Č. 2 je moŽné nahlížet na
> Úřadu městyse Škvorec, Masarykovo náměstí 122, 250 83 Škvorec; včetně dokladové dokumentace pořizování
změny č. 2
> Městském úřadu Úvaly, stavebním úřadu, Pražská 276, 250 82 Úvaly;
> Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, úřadu územního plánování, Masarykovo náměstí 1/6,
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav;
> Krajském úřadu Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, Zborovská ll, 150 21 Praha 5.
Zveřejnění změny č. 2 ÚP Škvorec a úplného znění ÚP Škvorec po vydané změně Č. 2, způsobem
umožňujícím dálkový přistup podle § 165 odst. 3 stavebního zákona, je zajištěno v elektronické podobě na
adrese https://www.obecskvorec.cz internetových stránek městyse Škvorec.
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R O Z D Ě L O V N Í K k oznámení údajů a míst k nahlížení do vydané ÚPD

ZMĚNA Č. 2 ÚP ŠKVOREC
a ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚP ŠKVOREC PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2
I. Dotčené orgány
1
1 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
2
2 K!alská hygienická stanice Středočeského kraje
3
"á ""ŘraÉicá"veterinárni správa přo Středočeský kral
""4""""f"Ŕrajský úřad Středočeského kraje

územní odbor Mladá Boleslav
odděleni hygieny obecné
Inspektorát praha-vjchod
odbor dop'ayy

a komunální

,Mladá Boleslav
" "ěraňaT""""""""""
ěŕaňaT""""""""""
Ŕaha"5""""""""""""

5
5 Kralský úřad Středočeského kraje
odbor životního prostředí . .
a zemědělství, ,
"""""""ěraňa"Š"""""""""""
""č""""C"Nátský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav odbor dopravy
""
""""""""" äsek"äopravy a sii."hospoääist"vi """"ěraňa"i """""""""""
7
7 Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
8
8 Městský ú"řaä"ěranäýs nad Labem-Stará Boleslav
9
9 Ministerstvo"dopravy
10 10 Ministerstvo obrany
11
11 Ministerstvo průmyslu a obchodu
12 12 Ministerstvo vnitra
"Ú" ""ii "' M"inisterstvo zdravotnictví

odbor územního rozvoje
odbor životního prostředí

a památkové, péče
pracovišiě"ěraha

Praha 3
Praha 3
Praha 1
,, ,, , .,
""""""""ěraňa iŠ """""""""""
"
"""""" energetiica";"ňorni¢t"vi """""""""""" "ěraňa "1"" """ """ """"
,
"""""""""ěraiia"i"""""""""""
Český_ inspektorát lázní a ziiäei"" """""""" """ """"""""""""""""
"""ěraňa"Z"""""""""""

14 14 Ministerstvo životního prostředí
15 15 Obvodní báňský úřad
16 16 Státni,energetická inspekce
"ií""ií "'Šiät"ni pČ!zemkoví(iřad
. 18. , ,18, ,Státní ú"řaä"pro iadernou bezpečnost

odbor výkonu gátnj správy I , . , , . , o.chrana nerostného bohatství
""ěraňa"i(i""""""""""
pŕo území iiiavniho města ěraňý. , , ., a. kraje Šiřeäočes"k"é"h"o
"ěraňá 1""""""""""""
územní insp,ektorát pro h!.,m. Prahu a ŠĹředočeský kraj ,
"ěraňa 2""""""""""""
Krajs.ký, pozemŔo@ úiag p,ro ŠÉ. ůaj""éo6o&a Ňymb"urk"" """""""""""""ŇymŮrk"""""""""""
....,, ,, ,.,,.,,., .. ,,.,,.,,,,,,,, ,. ...

ěraiia 1

TI. Sousední obce
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
2
á"
4
5
6
7
8
9

Město Úvaly
Obec Babice
Obec Březí
Obec Dobročovice
Obe.q Doubek
Óbec kraäešin
Obec Přišimasy
Obec Sluštice
Obec Zlatá

celkem 27 oznámeni

Úvaly. , , , ,, .. .,
"""""ěatke
" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""ě"řezi""""""""""
Dobročovice
., ,,,,,.,,.,,,,,,...,,.,, ,,,, ,..,,
"""ĎouÔeŔ""""""""
""
...,,,,.,,.,, ,., ,, ..,
kraäeíin """""
"
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