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čj.  2396/2020 V Buštěhradu dne:  17. prosince 2020 
Vyřizuje: Ing. Vich, PRISVICH, s.r.o.  
 tel. 241 444 053, mobil 606 638 956 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Městský úřad Buštěhrad, jako pořizovatel příslušný k pořizování územního plánu Buštěhradu (dále 
také jen „ÚP Buštěhradu“) 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. Ladislava Vicha, výkonného 
pořizovatele, na základě smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, v souladu s 25 a § 173 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

oznamuje, že byl vydán 
 ÚZEMNÍÍPLÁNÍBUŠTĚHRADU   

jako opatření obecné povahy č. 1/2020/OOP 
Zastupitelstvo města Buštěhrad schválilo svým usnesením č. 9/10/2020 ze dne 16. prosince 2020 vy-
dání územního plánu Buštěhradu ve formě opatření obecné povahy č. 1/2020/OOP podle § 6 odst. 5 
písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního zákona postupem podle § 171 a násl. správního řádu. 
Opatřením obecné povahy č. 1/2020/OOP je územní plán Buštěhradu, zhotovený společností PRISVICH, 
s.r.o., IČO 27101053, projektantem Ing. arch. Akad. arch. Petrem Foglarem, autorizovaným architektem 
ČKA 02667, doplněný textovou a grafickou částí odůvodnění, jehož součástí je rozhodnutí o námit-
kách, uplatněných k návrhu ÚP Buštěhradu s vlastním odůvodněním, a vyhodnocení připomínek. 
Územní plán Buštěhradu dnem účinnosti stanovuje pro celé území města Buštěhrad, tj. katastrální 
území Buštěhrad, základní koncepci rozvoje území města, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostoro-
vého uspořádání, koncepci uspořádání krajiny a veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, zasta-
vitelné plochy, plochy přestavby, plochy veřejně prospěšných staveb a plochy a koridory veřejně prospěš-
ných opatření a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch a koridorů, jak je uvedeno v jeho textové 
a grafické části, a dále ukončuje platnost územního plánu města Buštěhrad, schváleného dne 30. března 
2005, a jeho změn č. 1 až 7, včetně zrušení právních předpisů města, kterými byly vyhlášeny, a stavební 
uzávěry Buštěhrad – plochy „průmyslová výroba a sklady“. 

 Opatření obecné povahy č. 1/2020/OOP, tj. územní plán Buštěhradu,  
 nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021.  

Do opatření obecné povahy č. 1/2020/OOP a jeho odůvodnění, resp. do územně plánovací dokumentace 
územního plánu Buštěhradu a dokladů o jeho pořizování, může každý nahlédnou na Městském úřadu 
Buštěhrad podle § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 165 odst. 3 stavebního zákona. Po dni účinnosti 
bude územní plán Buštěhradu – opatření obecné povahy č. 1/2020/OOP – se záznamem o účinnosti, zve-
řejněn způsobem umožňující dálkový přístup, na internetových stránkách města Buštěhrad, na adrese 
https://www.mestobustehrad.cz/meu/uzemni-plan/. 

 
Na úřední desce Městského úřadu Buštěhrad 
 

vyvěšeno:  17. prosince 2020  
 

svěšeno:     4. ledna 2021  

 

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


