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OZNÁMENÍ 

SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU  

ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEČKOV 

 
Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „ pořizovatel “), který jako 
obecní úřad obce s rozšířenou působností pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost 
obce ve svém správním obvodu v souladu s ust. § 6 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a který 
je úřadem územního plánování, vykonávajícím v souladu s ust. § 5 odst. (2) citovaného zákona 
působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu, v souladu s ust. § 50 odst. (2) 
stavebního zákona a oznamuje společné jednání o návrhu Územního plánu Křečkov, které se koná 
 

22. 11. 2021  ve 14.00 hodin 

 

se schůzkou pozvaných na Městském úřadě Poděbradech, odboru výstavby a územního plánování, 
Náměstí T. G. Masaryka 1130 (budova „ Pentagonu “), v přízemí kancelář č. 1.01. 

Dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce jsou vyrozuměny o konání společného jednání o návrhu 
ÚP Křečkov jednotlivě. 

Pořizovatel podle § 50 odst. (2) stavebního zákona v souladu s ust. § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

v   y  z   ý  v   á 

 

dotčené orgány, aby uplatnily svá stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne společného jednání (tj. do 22. 
12. 2021). Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit své připomínky (tj. do 22. 12. 2021). Po tuto 
dobu pořizovatel umožní uvedeným orgánům nahlížet do návrhu ÚP Křečkov. K později uplatněným 
stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Tománková 

samostatný odborný referent odboru – úsek územní plánování 
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Obdrží: 

Obec Křečkov, IDDS: vh7axk3 
 
dotčené orgány 
Český báňský úřad, IDDS: rn6aas6 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, úz. prac. Nymburk, IDDS: hhcai8e 
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, Inspektorát Nymburk,, IDDS: wx98b5p 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, úz.prac. Nymburk, IDDS: dz4aa73 
Ministerstvo životního prostředí, odbor environmentálních rizik, IDDS: 9gsaax4 
Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur 
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk 
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd 
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Středočeský kraj, IDDS: hq2aev4 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, IDDS: z49per3 
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 
Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy, IDDS: 3qrbxg3 
Městský úřad Poděbrady, odbor správních činností, IDDS: 3qrbxg3 
Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: 3qrbxg3 
Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, IDDS: 3qrbxg3 
 
krajský úřad 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, IDDS: keebyyf 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: keebyyf 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf 
 
sousední obce 
Obec Budiměřice, IDDS: zusan2z 
Město Nymburk, IDDS: 86abcbd 
Město Poděbrady, IDDS: 3qrbxg3 
Obec Pátek, IDDS: a7hb34q 
Obec Kouty, IDDS: 6n6bnqg 
 
oprávněný investor 
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
 
zpracovatel 
Ing. Ladislav Bareš, arch., IDDS: t8jmh6v 
 


		2021-10-29T13:58:50+0200
	Lenka Tománková
	samostatný odborný referent - úsek územní plánování




