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oZNÁMENÍ zvnŘn.nĚNÍ Úogu o vYDANÉM
ÚznnnNÍvt PLÁNU KRIIANICE

obecní úřad Krhanice, jako pořizovatel územníhoplánu Krhanice podle ustanovení $ 6 zákona

č. 18312006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (dále jen ,,stavební zákotf') v platném zněnl,
Vás informuj e, že Zasttlpitelstvo obce Krhanice na svém zasedátú dne 22. června 2020 vydalo uzemnt
plán Krhanice formou opatření obecné povahy' Následně bylo veřejnou vyhláškou zveřejněno
oznámení o jeho vydání včetně jeho vystavení. Územní plán nabyl úěinnosti dne 8. července 2020
avsouladu sust. $ 165 odst. 1 stavebního zákona je uložen na obci a dále na stavebním úřadě
Městského úřadu v Týnci nad Sázavou, úřadě územníhoplánováď Městského úřadu v Benešově
a na Krajském uřadě Středočeského kraje, odboru územníhoplánování a stavebního řádu.

Územn plán Krhanice na správním izerrti obce vymezené jediným katastrálním izemim, kterým je
k.ú. Krhanice:
stanovil zák|adru koncepci rozvoje :úzerr:j', ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového

-

-

uspořádání' koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastrukÍury včetně podmínek
pro její vymezováni,
vymezil zastavěné izemi a zastavitelné plochy,
vymezil veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lzepráva kpozemkům
vyvlastnit,
vymezil plochy, ve kÍerých je rozhodováni o změnách v územípodmíněno zpracovántm uzemnt
studie.

Vydaná územně plánovací dokumentace byla v souladu s ust. 165 odst' 2 stavebního zákona
zveřejněna na weboých stránkách obecního iÍadu http.ll www'obeckrhanice.cz , Záložka obec -

podnabídka Územní plán obce Krhanice' Do vydané územně plánovací dokumentace a jeji dokladové
části lze nahlédnout na obecním úřadě Krhanice, a to vždy vúředníchhodinách zveřejněných na
webových stránkách obce.
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