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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Městský úřad Buštěhrad, jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č. 7 územního plánu města Buš-
těhrad (dále také jen „změna č. 7 ÚPM Buštěhrad“) podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
vykonávající územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona prostřednictvím Ing. Ladisla-
va Vicha, výkonného pořizovatele, na základě smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, 
v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „správní řád“), a § 55c stavebního zákona, 

oznamuje 
 vydání změny č. 7 územního plánu města Buštěhrad  

jako opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP a 
 vyhotovení úplného znění ÚPM Buštěhrad po změně č. 7.  

Zastupitelstvo města Buštěhrad schválilo usnesením č. 11/02/2018 ze dne 28. listopadu 2018 vydání 
změny č. 7 ÚPM Buštěhrad ve formě opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP podle § 6 odst. 5 písm. c) 
a § 43 odst. 4 ve spojení s § 55 odst. 2 a § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona postupem podle § 171 a násl. 
správního řádu. Pořizovatel zajistil vyhotovení ÚPM Buštěhrad zahrnujícího úplné znění po vydání 
změny č. 7 ÚPM Buštěhrad (dále jen „Úplné znění ÚPM Buštěhrad“) podle § 55 odst. 5 stavebního zá-
kona, které se tímto společně se změnou č. 7 ÚPM Buštěhrad doručuje podle § 55c stavebního zákona. 
Opatřením obecné povahy č. 1/2018/OOP je změna č. 7 územního plánu města Buštěhrad, zhotove-
ná společností PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, projektantem Ing. arch. Akad. arch. Petrem Foglarem, 
autorizovaným architektem ČKA 02667, kterou se mění a doplňuje závazná část územního plánu 
města Buštěhrad, schváleného dne 30. března 2005, v lokalitách Z7-1, Z7-2 a Z7-3 katastrálního území 
Buštěhrad, aktualizuje zastavěné území a upravují regulativy v rozsahu textové a grafické části změny 
č. 7 ÚPM Buštěhrad, doplněné textovou a grafickou částí odůvodnění, jehož součástí je vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu změny č. 7 ÚPM Buštěhrad. 
 

 Opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP, tj. změna č. 7 územního  
 plánu města Buštěhrad, nabývá účinnosti dne 21. února 2019.  

Do opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP a jeho odůvodnění, resp. do územně plánovací dokumentace 
změny č. 7 ÚPM Buštěhrad a dokladů o jejím pořizování, a Úplného znění ÚPM Buštěhrad, může každý na-
hlédnou na Městském úřadu Buštěhrad podle § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 165 odst. 3 stavebního 
zákona. Po dni účinnosti budou změna č. 7 ÚPM Buštěhrad a Úplné znění ÚPM Buštěhrad se záznamy o účin-
nosti zveřejněny na internetových stránkách města Buštěhrad, na adrese https://www.mestobustehrad.cz, 
umožňující dálkový přístup. 

 
Na úřední desce Městského úřadu Buštěhrad 
 

vyvěšeno:    6. února 2019  
 

svěšeno:   22. února 2019  

 

Ing. arch. Daniela Javorčeková v. r. 
starostka města 


