Obec Karlík, Karlická 1, 252 29 Karlík
__________________________________________________________________________________

Vážení občané,
přinášíme informace o procesu pořízení nového územního plánu obce Karlík
Na pořízení územního plánu se podílí a spolupracují pořizovatel (Městský úřad Černošice), určený
zastupitel obce (starostka) a zpracovatel (architekt Milan Salaba s kolegy z ateliéru U-24).
Zpracování územního plánu probíhá v následujících hlavních krocích:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

zpracování, projednání a schválení zadání
doplňující průzkumy a rozbory pro potřeby projektanta
návrh územního plánu pro projednání
společné jednání s dotčenými orgány, úpravy návrhu
veřejné projednání, úpravy návrhu
vydání územního plánu zastupitelstvem

V současné době jsme v „kroku III.“, zpracovatel dokončuje návrh územního plánu. Návrh bude
odevzdán přibližně do konce roku 2013 a bude zveřejněn na internetových stránkách obce. Bude též
přístupný na geoportálu na adrese geosense.cz/geoportal/u24-karlik (pozor, adresa je trochu odlišná od
obecního geoportálu).
Ještě v rozpracovanosti bude uspořádána neformální beseda s občany, kde bude pracovní
návrh představen a bude možné se k němu vyjádřit. Takováto beseda je nad rámec běžných
povinností při zpracovávání návrhu územního plánu, a je vyvolána snahou co nejvíce o územním plánu
diskutovat i s občany, ještě předtím, než bude návrh rozeslán a projednáván s dotčenými orgány.
(Jedná se o kroky navíc mezi body 13) a 14) uvedené na obecním webu ve složce „Proces přípravy
územního plánu v obci Karlík“). Na besedě nám projektant podrobně vysvětlí a zdůvodní všechny kroky,
které ho vedly ke zpracování předkládaného návrhu územního plánu. Konstruktivní připomínky jsou
vítány. Poté bude návrh územního plánu dopracován a odevzdán.

Beseda se uskuteční 11.12.2013 od 18 hodin v aule nové budovy Základní školy
v Dobřichovicích v ulici Za Sokolovnou
Po odevzdání návrhu bude svoláno nejprve společné jednání s dotčenými orgány (to je např.
Městský úřad Černošice, Ministerstvo dopravy, Hasičský záchranný sbor Stč. kraje, Policie ČR,
sousední obce a mnoho dalších). Toto jednání je zatím neveřejné, tzn. v této etapě je pro občany návrh
k dispozici pouze k nahlédnutí na internetových stránkách obce a na obecním úřadě. K návrhu
územního plánu se v tuto chvíli budete moci vyjádřit podáním tzv. „připomínky“. O jejich
náležitostech a dalším postupu budete včas informováni.
Ing. Marie Sommerová, pověřený zastupitel pro pořízení ÚP
starostka obce
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