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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VYROZUMĚNÍ
OPRAVA PÍSAŘSKÉ CHYBY
Městský úřad Podbořany, Stavební úřad (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 oznámil dne 3.10. 2016
pod č.j.: 17703/2016, zahájení řízení o územním plánu:

veřejné projednání návrhu Změny č.4 ÚP Podbořany.
V písemném vyhotovení oznámení došlo k písařské chybě v prvním odstavci na str. 1.
Chybný text:
"Městský úřad Podbořany, Stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání Změny
č.4 ÚP Podbořany pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování
návrhu Změny č.1 ÚP Podbořany a projednal ho s dotčenými orgány, krajským
úřadem a příslušnými obcemi.“
Správně zní:
"Městský úřad Podbořany, Stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání Změny
č.4 ÚP Podbořany pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování
návrhu Změny č.4 ÚP Podbořany a projednal ho s dotčenými orgány, krajským
úřadem a příslušnými obcemi.“
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Ve smyslu ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů provedl stavební úřad opravu písemného vyhotovení oznámení a
o provedené opravě tímto vyrozumívá účastníky řízení.

Otisk úředního razítka

Irena Herejková
Referent Stavebního úřadu - úúp

Lhůta pro vyvěšení:
Veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu vyvěšení veřejné vyhlášky ze dne 3.10.2016
pod č.j.: 17703/2016 a zároveň bude zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ………………………

Sejmuto dne: ………………………….

Vyvěšení a sejmutí provedl:
Razítko, podpis (orgán, který potvrdil vyvěšení a sejmutí oznámení).
Zveřejnění umožňující dálkový přístup provedl:
Razítko, podpis (orgán, který potvrdil vyvěšení a sejmutí oznámení).

Č.j. SÚ/18113/2016/He

str. 3

Obdrží:
Pořizující obec:
Město Podbořany, IDDS: fh4btis
Dotčené orgány (jednotlivě):
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, IDDS: n75aau3
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor nerostných surovin, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo obrany, VUSS, oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje, IDDS: pv8aaxd
Státní pozemkový úřad, Pobočka Louny, IDDS: z49per3
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní
pracoviště Louny, IDDS: 8p3ai7n
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, IDDS: auyaa6n
Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad Most, IDDS: rn6aas6
Ústecký kraj, odb. životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva
Ústecký kraj, odb. územního plánování a stavebního řádu, IDDS: t9zbsva
Ústecký kraj, odb. kultury a památkové péče, IDDS: t9zbsva
Ústecký kraj, odbor dopravy, IDDS: t9zbsva
MěÚ Podbořany, památková péče, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
MěÚ Podbořany, civilní obrana a služba, Mírová č.p. 615, 441 17 Podbořany
MěÚ Podbořany, odb. dopravy, Mírová č.p. 615, 441 17 Podbořany
MěÚ Podbořany, odb. životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 17 Podbořany
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Krajské ředitelství policie ÚK, IDDS: a64ai6n
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti
České středohoří, IDDS: dkkdkdj
Obce sousedních územních obvodů:
Město Žatec, odb. rozvoje města, IDDS: q7ebuu4
Obec Krásný Dvůr, IDDS: jwmaqq3
Obec Očihov, IDDS: n9ebqzu
Město Blšany, IDDS: cgdbsqb
Město Kryry, IDDS: tzmbdbq
Město Vroutek, IDDS: iyjbtza
Městys Nepomyšl, IDDS: hyfa9jy
Obec Libořice, IDDS: upwaqqy
Obec Čeradice, IDDS: grhaqpp
Obec Nové Sedlo, IDDS: eyabpv3
Obec Libědice, IDDS: 5ira7ue
Obec Veliká Ves, IDDS: wr7aqzw
Zpracovatel:
Ing. arch. Pavel Krolák, Ateliér architektury a urbanismu, Václavské náměstí 17, 110 00
Praha 1
Pověřený zastupitel:
Petr Jambor, Větrná ulice č.p. 980, 441 01 Podbořany
Na vědomí:
Ing. Martin Řepík, Ke Hřišti č.p. 380, 267 05 Nižbor

