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Vyřizuje: Ing. O. Černil, Z. Klenorová    
Č.j.: 498/2016       Sulice, dne 15. 4. 2016 

 
Obdrží: 
Dotčené orgány,  
krajský úřad a sousední obce  
dle rozdělovníku 

 
 
Věc: Oznámení o konání společného jednání o návrhu změny č. 1 územního 

plánu Sulice 
 
 
V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) Vám jako 
pořizovatel výše uvedeného územního plánu oznamujeme, že na základě 
schváleného zadání byl zpracován a odevzdán návrh změny č. 1 územního plánu 
Sulice, a to včetně vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

 
Společné jednání k návrhu územního plánu se bude konat 

dne 12. 5. 2016 v 10:00 hodin 
v budově Základní školy Sulice na adrese Sulice – Želivec, Školní 343 

 
Zpřístupnění návrhu změny č. 1 územního plánu Sulice včetně vyhodnocení jeho 
vlivů na udržitelný rozvoj území; a dále dokumentace „Vyhodnocení vlivů změny č. 1 
územního plánu na životní prostředí“ bude zajištěno ve lhůtě od 25. 4. 2016 do 9. 6. 
2016 takto: 

 
- v tištěné podobě na Obecním úřadě Sulice, a to vždy v úředních hodinách pondělí 

od 8.00 – 12.00 a od 13.00 – 15.30 hodin, středa od 13.00 – 17.00, jinak dle dohody 
na tel. 725 459 971; 

- v elektronické podobě vystavením na Úřední desce obecního úřadu Sulice: 
www.obecsulice.cz  

 
Poučení: 
Dotčené orgány vyzýváme k uplatnění stanovisek ve lhůtě do 30 ti ode dne 
společného jednání, tzn. nejpozději do 13. 6. 2016 (včetně). 
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje 
ve smyslu ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona obdrží v příloze k tomuto dopisu 
dokumentaci návrhu změny č. 1 územního plánu Sulice včetně všech výše 
uvedených „vyhodnocení“ a žádáme jej, aby po vydání stanoviska k návrhu 
koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve spojení s 
§ 50 odst. 5 stavebního zákona, tuto předal na odbor regionálního rozvoje. O vydání 
tohoto stanoviska bude ve smyslu § 50 odst. 5 stavebního zákona požádáno 
samostatným dopisem, ve kterém pořizovatel jako podklad pro jeho vydání 
dotčenému orgánu zašle kopie stanovisek a připomínek vydaných v rámci 
společného jednání. 
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Sousední obce upozorňujeme, že ve stejné výše uvedené lhůtě mohou v souladu 
s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona, za použití ustanovení § 6 odst. 6, 
písm. d) stavebního zákona uplatnit své připomínky. 
 
K požadavkům, stanoviskům, vyjádřením a podnětům podaným po lhůtě 
se nepřihlíží. 
Písemnosti zasílejte na adresu Obecního úřadu Sulice uvedenou v záhlaví tohoto 
oznámení. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů a upřesňujících informací se můžete v průběhu celého 
procesu pořizování obracet na Zdeňku Klenorovou, tel. 777 933 546, která 
je fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti. 
 
 

Ing. Petr Čuřík 
starosta obce 

 
 
 
Příloha:  Návrh změny č. 1 územního plánu Sulice dle textu rozdělovníku 
 
Rozdělovník ke společnému jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Sulice: 
 
Dotčené orgány: 

 Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor péče o krajinu, Vršovická 65, 100 
00 Praha 10 (9gsaax4) 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, Kodaňská 
1441/46, 101 00 Praha 10 

 Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s majetkem, Hradební 12/772, 
111 21 Praha 1 (x2d4xnx) 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, odbor surovinové politiky, Na Františku 
1039/32, 110 15 Praha 1(bxtaaw4) 

 Obvodní báňský úřad v Kladně, pracoviště Praha, Kozí 4, P.O. Box 31, 110 01 
Praha 1 (ixaaduf) 

 Ministerstvo dopravy, odbor strategie a územního plánu, nábřeží L. Svobody 
1222/12, 110 00 Praha – Nové Město (n75aau3) 

 Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 
7 

 Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Středočeský kraj, 
Legerova 49, 120 00 Praha 2 

 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (keebyyf) + dokumentace návrhu změny č. 1, 
dokumentace SEA a posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území 

 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 
Praha 5 

 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení 
územního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 



 Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze, Ditrichova 17, 128 01 Praha 2 
(hhcai8e) 

 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní pracoviště Kolín, 
Polepská 634, 280 00 Kolín 4 (xjjhpq3) 

 Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, inspektorát Praha- východ, 
Na Kozačce 3, 120 00 Praha 2 

 Policie ČR, Správa Středočeského kraje, Na Baních 1304, 156 00 Praha – 
Zbraslav 

 Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk, Soudní 17/3, 288 02 Nymburk 
(z49per3) 

 Městský úřad Říčany, odbor správních agend a dopravy, oddělení dopravy, 
Černokostelecká 1623, 251 01 Říčany (skjbfwd) 

 Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí,  Masarykovo nám. 83, 251 01 
Říčany  

 Městský úřad Říčany, odbor školství a kultury,  Masarykovo nám. 83, 251 01 
Říčany  

Sousední obce: 

 Město Jesenice, Budějovická 303, 252 42 Jesenice 

 Obec Kamenice, Ringhofferovo nám. 434, Olešovice, 251 68 Kamenice  

 Obec Kostelec u Křížků, č.p. 73, 251 68 Kamenice 

 Obec Křížkový Újezdec, č.p. 37, 251 68 Kamenice (fhkakxq) 

 Obec Libeř, č.p. 35, 252 41 Dolní Břežany (2xcbmtm) 

 Obec Pohoří, Chotouň 100, 254 01 Pohoří u Prahy (pv5amag) 

 Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry (rvhbuxe) 

 Obec Radějovice, č.p. 10, 251 68 Kamenice (34qbpjd) 
 
Obec s rozšířenou působností a stavební úřad: 

 Městský úřad Říčany, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, 
Masarykovo náměstí 83, 251 01 Říčany 

 Obecní úřad Kamenice – stavební úřad, Ringhofferovo nám. 434, Olešovice, 
251 68 Kamenice 
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