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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů ode dne doručení. Za den doručení 
se považuje 15 den po dni vyvěšení na úřední desce. Poté je třeba potvrzené oznámení s vyznačením data 
vyvěšení a sejmutí vrátit na Obecní úřad Neprobylice. 

 
Potvrzení o vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 

Vyvěšeno:  

Sejmuto:  Razítko, podpis 

 
 
 
UPOZORNĚNÍ: 
 
Námitky proti zkrácenému postupu pořízení návrhu změny č. 1 Územního plánu Neprobylice 
mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a 
zástupce veřejnosti. 
 
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 04. 01. 2023, může každý uplatnit své 
připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru 
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a 
krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska. K později uplatněným 
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 
 
Námitky a připomínky se uplatňují písemně, popř. způsobem podle § 37 odst. 4 zákona č. 
500/2004Sb., správní řád, u pořizovatele, na obecním úřadě Neprobylice a musí obsahovat 
předepsané náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu, zejména musí být opatřeny 
identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje (§ 22 odst. 3 stavebního zákona). 
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ROZDĚLOVNÍK 
 

Návrhu zkráceného postupu pořízení 
změny č. 1 Územního plánu Neprobylice 

 
 
Dotčené orgány státní správy: 
 
1. Ministerstvo životního prostředí odbor výkonu státní správy I, (9gsaax4), 
2. Ministerstvo životního prostředí, (9gsaax4), 
3. Ministerstvo dopravy, (n75aau3), 
4. Ministerstvo obrany, (hjyaavk), 
5. Ministerstvo průmyslu a obchodu, (bxtaaw4), 
6. Státní pozemkový úřad, (z49per3) 
7. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení, (keebyyf), 
8. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. (keebyyf), 
9. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, (keebyyf), 
10. Český báňský úřad pro územní Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, (ixaaduf), 
11. Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, (h3jb7t5), 
12. Městský úřad Slaný, odbor dopravy, (h3jb7t5), 
13. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, (dz4aa73), 
14. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, (hhcai8e) 
 
Oprávněný investor: 
 
15. ČEZ Distribuce, a. s. (v95uqfy) 
16. GasNet, s. r. o. (rdxzhzt) 
17. Krajská správa a údržba silnic SK (a6ejgmx) 
18. MERO ČR, a. s. (a4we6rx) 
19. NET4GAS, s. r. o. (8ecyjt9) 
20. Povodí Vltavy, státní podnik (gg4t8hf) 
21. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (f7rf9ns) 
22. T-Mobile Czech republic a. s. (ygwch5i) 
 
Sousední obce: 
 
23. Obec Kutrovice (7i4b2d3) 
24. Obec Královice (X9saqwg) 
25. Obec Dřínov (55jj2xs) 
26. Obec Třebíz (txdrft5) 
27. Obec Klobuky (jr3btbm) 
 
Sousední města: 
 
28. Město Slaný (h3jb7t5) 


