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DATUM:

3.10.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU
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.
Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o změně územním plánu podle § 52 odst. 1
stavebního zákona v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a oznamuje, že

veřejné projednání návrhu Změny č.4 ÚP Podbořany
se koná

7.11.2016 v 16,00 hodin
se schůzkou pozvaných ve velké zasedací místnosti MěÚ Podbořany (přízemí).
Návrh Změny č.4 ÚP Podbořany je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Stavebním
úřadě MěÚ Podbořany

od 4.10.2016 do 7.11.2016
Do návrhu změny ÚP Podbořany je možné nahlédnout u pořizovatele v úřední dny:
Po 7,00 -11,30 a 12,00 -16,30 hod
Út 7,00 -11,30 a 12,00 -15,00 hod
St 7,00 -11,30 a 12,00 -16,30 hod
Čt 7,00 -11,30 a 12,00 -15,00 hod
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Pá 7,00 -11,30 a 12,00 -14,30 hod
Dále je vystaven na internetové adrese www.podborany.net (Městský úřad – odbory
úřadu – Stavební úřad – úřad územního plánování).
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání
návrhu Změny č.4 ÚP Podbořany (společné jednání) s výsledkem, že návrh není třeba
upravit.
Upozornění:
Námitky proti návrhu změny územního plánu mohou podat vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své
připomínky a dotčené osoby (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění,
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska
k částem řešení, které byly od společného jednání (§50 SZ) změněny.
K později uplatněným stanoviskům a námitkám se nepřihlíží.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých, bylo rozhodnuto při
vydání Zásad územního rozvoje ÚK, se nepřihlíží.
Otisk úředního razítka
Irena Herejková
Referent Stavebního úřadu - úúp
Lhůta pro vyvěšení:
Veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu min. 15 + 15 dní až do doby veřejného
projednání a zároveň bude zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.
Současně bude zveřejněn návrh opatření obecné povahy Změny č.4 ÚP Podbořany
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).
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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 zemědělství, Státní pozemkový úřad Louny, IDDS: yphaax8
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

