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OZNÁMENÍ
SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU KRÁSNÁ VES
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 (dále
jen "stavební zákon"), v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznamuje dotčeným orgánům,
krajskému úřadu, obci, pro kterou je územní plán pořizován, a sousedním obcím, konání
společného jednání o návrhu Územního plánu Krásná Ves.
Společné jednání se koná
6. 1. 2022 v 10:00 hodin.
Místo společného jednání: Magistrát města Mladá Boleslav, vedlejší budova „věž“, 5. patro.
Společné jednání se uskuteční, jestliže protiepidemická opatření umožní setkávání osob v počtu
osob, které se ke společnému jednání dostaví, odpovídajícímu prostoru konání společného
jednání. Při společném jednání musí být dodržena aktuální protiepidemická opatření. V místě
budou k dispozici dezinfekční prostředky, bude zajištěno větrání prostoru
a rozestupy mezi účastníky společného jednání. Jestliže dojde k nedodržení aktuálních
protiepidemických opatření (např. překročení počtu účastníků v uzavřeném prostoru) bude
společné jednání zrušeno.
Pořizovatel podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
vyzývá
dotčené orgány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání tj.
nejpozději do 7. 2. 2022 včetně. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit připomínky.
K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Připomínky jsou podáním,
které musí náležitosti podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
Ve lhůtě od 13. 12. 2021 do 7. 2. 2022 včetně je možné do návrhu Územního plánu Krásná
Ves nahlédnout u pořizovatele - Magistrát města Mladá Boleslav, 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).
Ve stejné lhůtě je návrh Územního plánu Krásná Ves rovněž k nahlédnutí na Obecním úřadu
Krásná Ves (v úředních hodinách, v jinou dobu po předchozí domluvě se starostkou obce, paní
Evou Pflegerovou, tel. č. 326 394 150).
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V elektronické podobě je návrh Územního plánu Krásná Ves zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup na webových stránkách:
Obce Krásná Ves: http://www.krasnaves.e-obec.cz
Magistrátu města Mladá Boleslav: https://www.mb-net.cz/uredni-deska
Krajskému úřadu se předává návrh Územního plánu Krásná Ves pro posouzení podle
§ 50 odst. 7 stavebního zákona samostatně zasláním Krajskému úřadu Středočeského kraje,
odboru regionálního rozvoje.

Ing. Petr Tomeš
vedoucí oddělení územního plánování
odboru stavebního a rozvoje města
Obdrží:
Dotčený orgán:
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Mladé
Boleslavi, IDDS: hhcai8e
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí
č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Středočeský kraj, IDDS: hq2aev4
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: dz4aa73
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Mladá
Boleslav, IDDS: z49per3
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 61, Mladá
Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s
nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Praha, odbor ochrany územních zájmů
oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení památkové péče,
Komenského nám. č.p. 61, 293 01 Mladá Boleslav 1
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
Krajská veterinární správa – Inspektorát Mladá Boleslav, IDDS: wx98b5p
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, IDDS: ixaaduf
Nadřízený orgán:
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: keebyyf
Obec, pro kterou se územní plán pořizuje:
Obec Krásná Ves, IDDS: diujd4t
Sousední obec:
Obec Bukovno, IDDS: q2marte
Obec Katusice, IDDS: 7jabdpu
Obec Kováň, IDDS: trcame6
Obec Pětikozly, IDDS: bgbedva
Obec Niměřice, IDDS: nz4ajyx

