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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

DORUČENÍ UPRAVENÉHO NÁVRHU  

A OZNÁMENÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ  

NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES U BAKOVA  

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování 

(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, v 

souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona podle § 52 odst. 1 stavebního zákona  

d o r u č u j e  

návrh Územního plánu Nová Ves u Bakova upravený na základě výsledku jeho veřejného 

projednání 

a v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona podle § 52 odst. 1 stavebního zákona  

o z n a m u j e  

projednání návrhu Územního plánu  Nová Ves u Bakova v rozsahu úprav, provedených na 

základě vyhodnocení výsledku veřejného projednání návrhu, při opakovaném veřejném 

projednání, které se koná dne   

25. července 2019 od 17.00 hodin.  

 

Místo konání:                           Obecní úřad Nová Ves u Bakova 

 

Do návrhu Územního plánu Nová Ves u Bakova upraveného podle § 53 odst. 1 stavebního 

zákona lze nahlédnout od úterý 18. června 2019 na Obecním úřadu Nová Ves u Bakova  (úřední 

hodiny středa 17:00 - 18:00 hodin, v jinou dobu po předchozí domluvě se starostou obce p. 

Václavem Čechem tel. 732655897), a dále u pořizovatele - budova Komenského náměstí 128, 

vedlejší budova "věž", 6. patro kancelář č. 62 (v úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin,       

(v jiné dny po předchozí domluvě).  
 

V elektronické podobě bude ve stejné lhůtě upravený návrh Územního plánu Nová Ves u 

Bakova zveřejněn způsobem umožňujícím  dálkový přístup na webových stránkách:  

Obce / Města Nová Ves u Bakova:  http://www.novavesubakova.cz 

Magistrátu města Mladá Boleslav: http://www.mb-net.cz/uredni-deska/2/p1=815. 

Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání může každý v rozsahu úprav 

návrhu Územního plánu Nová Ves u Bakova  provedených od veřejného projednání 
uplatnit své připomínky. 

http://www.mb-net.cz/uredni-deska/2/p1=815
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Dotčené osoby, kterými jsou vlastníci pozemků a staveb dotčených upraveným návrhem řešení, 

oprávněný investor a zástupce veřejnosti, mohou nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného 

veřejného projednání uplatnit v rozsahu úprav návrhu Územního plánu Nová Ves u Bakova 

provedených od veřejného projednání námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje 

podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.  

Námitky k prvkům náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1 

a 2 stavebního zákona. 

Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně. 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům, 

námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního 

rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží. 
 

 

 

 

Irena Šulcová 

oprávněná úřední osoba 

  

 

 
  
Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, Obecního 

úřadu Nová Ves u Bakova, a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po 

vyvěšení písemnosti na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav se považuje písemnost za 

doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................     Datum sejmutí: .................... 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.  

 

 

 

Obdrží: 

Oprávněný investor: 

ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d 

  

Správní orgán pro vyvěšení na úřední desce: 

Magistrát města Mladá Boleslav, oddělení sekretariátu magistrátu - úřední deska, Komenského 

náměstí č.p. 61, 293 01  Mladá Boleslav 1 

Obecní úřad Nová Ves u Bakova, IDDS: m47amfq 
 


