OBECNÍ ÚŘAD VELKÉ VŠELISY
Velké Všelisy 81, 294 27
IDDS: p4nbirk

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ ÚZEMNÍ STUDIE
Obecní úřad Velké Všelisy, příslušný dle § 6 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „Stavební zákon“), k pořizování
územně plánovacích podkladů, který splnil požadavky § 24 Stavebního zákona uzavřením
smlouvy o dílo s Ing. Ondřejem Kalivodou, Ph.D.,

OZNAMUJE
schválení možnosti využití územní studie Velké Všelisy – Lokalita 5A. Do územní studie je
možné nahlížet na obecním úřadě Velké Všelisy, stavebním úřadě obecního úřadu Bezno a
na internetových stránkách obce Velké Všelisy (www.velkevselisy.cz)
Toto oznámení se doručuje jednotlivě dotčeným orgánům.

Rozdělovník:
 Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, IDDS: n75aau3
(doprava letecká)
 Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
(doprava letecká, obrana státu)
 Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví, IDDS: bxtaaw4
(ochrana ložisek nerostných surovin)
 Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd
(ochrana veřejného zdraví)
 Ministerstvo životního prostředí, OVSS I, IDDS: 9gsaax4
(ochrana ložisek nerostných surovin)
 Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Středočeský kraj, IDDS: hq2aev4
(energetika)
 Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
(využívání jaderné energie a ionizujícího záření)
 Obvodní báňský úřad Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, IDDS: ixaaduf
(ochrana ložisek nerostných surovin)
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 Krajský úřad Středočeského kraje, IDDS: keebyyf
o odbor životního prostředí a zemědělství,
o odbor dopravy,
o odbor kultury a památkové péče,
(ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší, ochrana lesa, památková péče, doprava na
pozemních komunikacích, prevence závažných havárií)
 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v
Mladé Boleslavi, IDDS: hhcai8e
(ochrana veřejného zdraví)
 Krajská veterinární správa Státní veterinární správa pro Středočeský kraj - Inspektorát
Mladá Boleslav, IDDS: d2vairv
(veterinární správa)
 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS:
dz4aa73
(civilní ochrana)
 Magistrát města Mladá Boleslav, Komenského náměstí č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav 1,
IDDS: 82sbpfi
o odbor stavební a rozvoje města,
o odbor dopravy a silničního hospodářství,
o odbor životního prostředí.
 (ochrana přírody a krajiny, ochrana vod, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana
lesa, odpadové hospodářství, památková péče, doprava na pozemních komunikacích)
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