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OZNÁMENÍ ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ O VYDANÉM
ÚZEMNÍM PLÁNU CHÁŘOVICE
Obecní úřad Chářovice, jako pořizovatel územního plánu Chářovice podle ustanovení § 6 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) v platném znění,
oznamuje, že Zastupitelstvo obce Chářovice na svém zasedání dne 19. června 2018 vydalo územní
plán Chářovice. Datum nabytí účinnosti územního plánu (dále též „ÚP“) Chářovice vydané formou
opatření obecné povahy je dnem 5.7.2018.
ÚP Chářovice zhotovil projektant Ing. Petr Laube, autorizovaný architekt, ČKA 03 889. Část
odůvodnění je zpracovaná pořizovatelem a zde je zapracován výsledek přezkoumání dle ustanovení
§ 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona. Odůvodnění obsahuje rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení
připomínek. ÚP se skládá z textové části výroku a odůvodnění a z grafické části výroku a odůvodnění.
ÚP stanoví závazné podmínky pro výstavbu v obci. Grafická část výroku územního plánu obsahuje
v měřítku 1 : 5 000 výkresy: Základní členění území; Hlavní výkres; Veřejně prospěšné stavby,
opatření a asanace. Část odůvodnění obsahuje výkresy: Koordinační výkres, Širší vztahy, Výkres
předpokládaných záborů půdního fondu.
V souladu s § 165 odst.2 stavebního zákona Vás informujeme, že do vydané územně plánovací
dokumentace územního plánu Chářovice můžete nahlédnout na:
 Obecním úřadu Chářovice, kde je uložena i dokladová dokumentace,
 Městském úřadu Benešov, odboru výstavby a územního plánování, úřadu územního plánování,
 Městském úřadu Týnec nad Sázavou, stavebním úřadu,
 Krajském úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního a
stavebního řízení.
Dokumentace je rovněž vystavena k nahlédnutí na webové adrese Obce Chářovice:
http://www.charovice.cz
Současně sdělujeme, že dokumentace územního plánu sídelního útvaru Chářovice pozbyla platnosti
vydáním tohoto nového územního plánu.

Ladislav Kalaš
starosta obce

