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Vyřizuje: Petr Koukolíček

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Kozomín, příslušný k pořizování Změny č. 4 územního plánu obce Kozomín podle § 6 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“)
oznamuje v souladu s § 55b stavebního zákona

veřejné projednání návrhu Změny č. 4 územního plánu obce
Kozomín.
Veřejné projednání návrhu Změny č. 4 územního plánu obce Kozomín se bude konat dne

16. 2. 2022 v 17:30 hod. na Obecním úřadě Kozomín.
Návrh Změny č. 4 územního plánu obce Kozomín je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele v kanceláři
Obecního úřadu Kozomín na tel. čísle 724 179 612 nebo u zástupce pořizovatele Ing. Renaty Perglerová na tel.
čísle 606 380 252 anebo na www.kozomin.cz

v termínu od 13. 1. 2022 do 23. 2. 2022 (včetně).
Tímto veřejné projednání návrhu Změny č. 4 územního plánu obce Kozomín oznamujeme dotčeným orgánům,
Krajskému úřadu Středočeského kraje, sousedním obcím, oprávněným investorům a veřejnosti.
Vzhledem k současné situaci v souvislosti s vydáním opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí a
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 mohou být upřesněny
podmínky konání veřejného projednání, které budou zveřejněny na úřední desce.
Námitky proti Změně č. 4 územního plánu obce Kozomín mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti nejpozději ve lhůtě do 7 dnů ode dne
konání veřejného projednání.
Připomínky může uplatnit každý ve lhůtě nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání.
Dotčené orgány a Krajský úřad Středočeského kraje může uplatnit ve lhůtě nejpozději do 7 dnů ode dne konání
veřejného projednání stanoviska, pokud chrání zájmy vyplývající ze znění zvláštních předpisů a dále mimo oblast
chráněných zájmů mohou vydat pouze připomínky. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že za stanovisko dotčeného
orgánu budeme považovat pouze taková vyjádření, kdy uplatnění chráněných zájmů dotčeného orgánu bude
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zdůvodněno odkazem na příslušný zákon, jeho ustanovení a odstavec a zdůvodnění tak, aby byl jednoznačně
zjistitelný druh chráněného zájmu ke každému konkrétnímu požadavku dotčeného orgánu.
K stanoviskům, připomínkám a námitkám uplatněným po veřejném projednání se nepřihlíží.
Stanoviska, připomínky a námitky zasílejte elektronicky, popř. písemně na adresu pořizovatele:
Obecní úřad Kozomín, čp. 28, 277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou
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