Městský úřad Přeštice
odbor výstavby a územního plánování
334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505
SPIS. ZN.:
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA:
TELEFON:
E-MAIL:

OVÚP/3293/2012/RYP
PR-OVÚP-RYP/20556/2015
Rybín Petr
377332543
rybin@prestice-mesto.cz
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
RADKOVICE

Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání územního
plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu Radkovice a
projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.
Pořizovatel v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona doručuje upravený a posouzený návrh územního
plánu a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou. Pořizovatel oznamuje, že veřejné
projednání se koná

29.9.2015 v 09:00 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Městského úřadu Přeštice,
Husova ul. 465, 1.patro, dv.č. 204.
Do návrhu územního plánu je možné nahlédnout u pořizovatele v kanceláři č.dv. 207, Městského úřadu
Přeštice, ul. Husova, čp. 465 v úřední dny pondělí od 7,30 – 12,00 a 13,00 – 17,30 hodin, středa od 7,30 –
12,00 a 13,00 – 17,00 hodin a v obci, pro kterou se územní plán pořizuje. Návrh územního plánu bude
vystaven na internetových stránkách www.prestice-mesto.cz, úřední deska, doručování veřejnou
vyhláškou. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou uplatnit vlastníci pozemků a
staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti písemné námitky, obsahující
identifikační údaje, předmět námitky včetně jejího odůvodnění, údaje dle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva, vymezení území dotčené námitkou a podpis. Dotčené orgány a krajský úřad jako
nadřízený orgán stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání podle § 50 stavebního
zákona změněny, a každý své připomínky.
Stanoviska, námitky a připomínky zasílejte písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Přeštice, odbor
výstavby a územního plánování, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice.
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Upozornění:
K později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. K námitkám, stanoviskům a
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního
plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Za správnost vyhotovení:

Petr R y b í n, v.r.
referent odboru výstavby a ÚP

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu Přeštice a
Obecního úřadu Radkovice. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Po tuto dobu byla písemnost zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

………………………………………………………………………………………………………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti a zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Obdrží:
obec
Obec Radkovice, IDDS: n8mbhf3
dotčené orgány
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, IDDS: hcpbx62
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, IDDS: hcpbx62
Městský úřad Přeštice, odbor školství, vnitřních věcí a památkové péče, IDDS: hcpbx62
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, IDDS: hjyaavk
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a J, IDDS: m4eadvu
Krajská veterinární správa státní veterinární správy, IDDS: z5d8b62
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Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sousední obce
Obec Dolce, IDDS: 3u2btwq
Obec Horšice, IDDS: d8qawb6
Obec Příchovice, IDDS: ww9auzd
krajský úřad
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor RR, IDDS: zzjbr3p
zhotovitel
Ing.arch. Jaroslava Lexová, Architektonické studio, Klatovská č.p. 16, 301 00 Plzeň
ostatní
Obecní úřad Radkovice, IDDS: n8mbhf3
Městský úřad Přeštice, kancelář starosty, IDDS: hcpbx62

