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oprávněná úřední osoba

Dle rozdělovníku

vrŘurvÁ VYHLÁšKA
oznámení o návrhu 5. úplnéaktualizace územně analytických podkladů oRP Benešov 2020
příslušný podle 5
Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování (dále jen ''pořizovatel'')
znění pozdějších
ve
(stavebnízákon),
6 zákona č. 183/2006 Sb., o územnímplánovánía stavebním řádu
průběžně
povinnost
předpisů (dále jen "stavební zákon"), má dle 5 28 odst. 1 stavebního zákona
aktualizovat územně analytické podklady a každéčtyři roky provést jejich úplnou aktualizaci'
Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s ustanovením s 28 odst' 2 stavebního zákona odbor výstavby
Benešov
a územního plánování MěÚ Benešov oznamuje pořízenínávrhu 5. úplnéaktualizace Únp onp
a
technické
dopravní
vlastníkům
a
jimi
právnickým
osobám
zřízeným
orgánům veřejné správy,
i

nf

rastru ktu ry (dá l e jen,, poskytovatel i údaj ů").

Zároveň vás jako poskytovatele údajůo územívyzývá k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti vámi
jevy
poskytnutých údajůo území,případně k poskytnutí nových aktuálních údajůo území(viz. sledované
působností
rozšířenou
s
obce
Únp - Příioha č' ]. část A vyhlášky č. 500/2006 Sb.) pro správní obvod
jejich
Benešov ve lhůtě do 3 měsíců. Pokud tak poskytovatel údajůneučinív této lhůtě, má se za to, že
správnost, úplnost a aktuálnost potvrdil. Návrh úplnéaktualizace je k nahlédnutívystaven na webových
stránkách Města Benešov http://www.benesov-citv.czl v kategorii odbor výstavby a územního
plánování, záložka Územní plánování.

grafickém
Vlastník technické infrastruktury dle 5 185 odst. 2 poskytuje úřadu územního plánování v

vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury

v

souřadnicovém systému Jednotné

trigonometrické sítě katastrálnív měřítku katastrální mapy, případně v měřítku podrobnějším.

V případě, že poskytuje údaje o územípřes webový portál včetně lll. oddílu - potvrzení správnosti

jako
poskytnutého údaje o území z přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 sb., berte toto oznámení pouze
s
relevantními
informativní. Dále ti poskytovatelé, kteří dodali úplnéúdaje a dále dodávají aktualizace
daty, nechť považujítento dokument pouze za informativní.
pod
Současně uvítáme přiloženípopisu jednotlivých dat, z kterého bude zřejmé, jaký konkrétníobjekt se
vrstvou skrývá včetně doplňujících atributů.
www. benesov-citv.cz
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otisk úředního razítka

Miroslav Babický, v.r'
odborný referent úřadu územního plánování

Poučení:

Poskytovatelům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou' Žádáme samosprávné celky o
zveřejněnídokumentu po dobu 3 měsícůna úřednídesce obce.
Pokud vlastník dopravní a technické infrastruktury neposkytne údaje, nebo prokáže-li se, že neupozornil
na nesprávnost údajů,je podle 9 28 odst. 3 stavebního zákona povinen uhradit z toho vyplývajícínáklady
na aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na aktualizaci územně analytických podkladů.
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů dle správního řádu' Patnáctým dnem po vyvěšeníse
písemnost považuje za doručenou.

obdrží:

ČeskéRadiokomunikace a's., lDDS: g74ug4f
ČD - Telematika a's', IDDS: dgzdjrp
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a's., lDDS: fyrgxwx
Město Bystřice, lDDS: p8xbe7a
obec Mrač, IDDS: u25jdtk
Obec Krhanice, IDDS: enSaqes
osvětlení Týnec, k.s., lDDS: f8mrm9m
Město Benešov, odbor investic, Masarykovo náměstíč.p.100, 256 01 Benešov u Prahy
Obec Bukovany, IDDS: TTwakbi
www. benesov-citv. cz
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