Leden:
Od 04.01.2016 bude pracovní doba Stavebního úřadu Příšovice stejná jako Obecního úřadu Příšovice.
Pondělí a středa

7:00 – 11:00 12:00 – 17:00

Úterý a čtvrtek

7:00 – 11:00 12:00 – 15:00

Pátek

7:00 – 11:00 12:00 – 13:30

Dne 15.01.2016 od 14:00 – 16:30 hod v budově základní školy
K zápisu se dostaví děti s odkladem povinné školní docházky a děti narozené od 01.09.2009 do 31.08.2010.
Dítě se dostaví s rodičem, který podá písemně žádost o přijetí k základnímu vzdělání (vyplňuje na místě).
Rodič k zápisu donese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení
k pobytu.

Poplatek:
 Za odpady je splatný jednorázově do 31.03.2016 a nebo ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději
do 31.03.2016 a do 30.09.2016. Platbu lze provést hotově na OÚ nebo převodem
na účet č. 0984859319/0800 pod variabilním symbolem složeným z čísla popisného a roku 2016.
(např. Příšovice č.p. 60 – VS 602016)
 Za psy je splatný nejpozději do 31.03.2016 hotově na OÚ.
 Za hrobová místa - Jedná se o smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené v roce 2011. Těmto
smlouvám vypršela platnost a je třeba uzavřít smlouvy nové a zaplatit poplatek, který je splatný
nejpozději do 31.03.2016 hotově na OÚ.

Svoz komunálního odpadu s vývozem nádob 1x za 14 dní se bude od nového roku konat každý lichý týden!
První vývoz v roce 2016 bude ve čtvrtek 07.01.2016.

Svoz pytlů na třídění plastů (žluté) a na třídění tetrapaků (oranžové) zajišťují pracovníci obce přímo od
Vašeho domu, a to každý lichý týden v pondělí dopoledne (04.01.2016, 18.01.2016, 01.02.2016,..).
Pytle jsou zdarma k vyzvednutí na OÚ Příšovice.

Dne 20.01.2016 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Domu s pečovatelskou službou Příšovice
Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace podle
ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (stavební zákon)

oznamuje

v souladu s ustanovením § 52 a § 53 odst. 2 stavebního zákona a v návaznosti na § 172 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

opakované veřejné projednání
Návrhu Územního plánu Příšovice

s odborným výkladem zpracovatele dokumentace.
Dle ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona se na opakovaném veřejném projednání projedná
upravený návrh územního plánu v rozsahu podstatných úprav, přitom se bude postupovat obdobně
podle § 52 stavebního zákona. Upravený Návrh Územního plánu Příšovice bude od 17.12.2015 do
27.1.2016 vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335, v
1. patře budovy radnice, kancelář č. 213 a na Obecním úřadu Příšovice, Příšovice 60.
V elektronické podobě je Návrh Územního plánu Příšovice vystaven na internetové stránce města
Turnov http://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/uzemni-planovaniobci/
prisovice.html a na internetové stránce obce Příšovice http://www.prisovice.cz.
Předmětem projednání jsou provedené podstatné úpravy od veřejného projednání, které se konalo
1.4.2014. V Návrhu ÚP Příšovice byly provedeny následující podstatné úpravy. Došlo k úpravě
hranice stoleté vody na základě nového stanovení záplavového území a novému vymezení aktivní
zóny záplavového území vydané Krajským úřadem Libereckého kraje v červenci 2014. Byla
vypuštěna plocha pro bydlení BV12 a k ní navržená komunikace DO61. Do Návrhu ÚP Příšovice
byly zařazeny nové plochy pro bydlení venkovského charakteru s označením BV72, BV73 a BV74
vyplývající na základě rozhodnutí o námitkách a nová plocha pro výrobu VS71. Dispozičně byla
upravená plocha pro bydlení venkovského charakteru BV 48a a rozšířeny plochy BV48d, BV48f a
OS33, OS34. Dále došlo ke změně funkčního využití u ploch VYZ51 na BV51, BVM24 na BV24 a
VS2 na OV2. Byly doplněny nebo upraveny regulativy pro plochy bydlení /BV/, plochy sportu a
rekreace /OS/, plochy dopravní – železnice /DZ/, vlečky /DV/, plochy výroby s nízkou zátěží /NZ/
a plochy zemědělské výroby /VZ/.
Veřejná vyhláška týkající se Územního plánu je umístěna na úřední i elektronické desce obce od 17.12.2015
VŠICHNI JSTE NA TOTO JEDNÁNÍ ZVÁNI.
Nabídka nebytových prostor k pronájmu
Zdravotní středisko č.p. 184 v Příšovicích
Jedna místnost o rozloze 9 m2 – bývalá výdejna optiky – volné ihned
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