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/444/2016/HOD
PR-OVÚP-HOD/3558/2016
Hocmannová Denisa
377332549
hocmannova@prestice-mesto.cz
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování, (dále jen "pořizovatel") příslušný
podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů ( dále jen "stavební zákon" ), pořizuje na základě ustanovení § 27
odst. 1 stavebního zákona a § 4 a 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška") Územně analytické podklady pro správní obvod
obce s rozšířenou působností Přeštice a v souladu s § 28 odst. 1 stavebního zákona pořizuje
každé 2 roky jejich úplnou aktualizaci.
Dále dle § 28 odst. 2 stavebního zákona, pořizovatel

OZNAMUJE
zahájení pořízení 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů obce
s rozšířenou působností Přeštice
a

VYZÝVÁ
orgán veřejné zprávy, jím zřízenou právnickou osobu a vlastníka dopravní a technické
infrastruktury (dále jen "poskytovatele údajů"), aby ve lhůtě do 3 měsíců od doručení této
výzvy
potvrdil správnost, úplnost a aktuálnost poskytnutých údajů o území
v pasportu dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, potvrdil, že od
doby, kdy příslušné údaje o území poskytl naposledy, nedošlo k jejich změně a zároveň potvrdil
jejich nadále trvající správnost, úplnost i aktuálnost (včetně III. oddílu pasportu)
v případě, že došlo ke změně údajů o území od posledního předání, nebo pokud na území
vznikly zcela nové jevy dle přílohy č. 1 vyhlášky, aby nově aktualizované údaje předal
pořizovateli ve smyslu § 27 odst. 3 stavebního zákona v digitální formě bezodkladně po jejich
vzniku nebo po jejich zjištění spolu s nově vyplněným a potvrzeným pasportem údajů o území.
Údaje za celý kraj je možné předat Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru informatiky
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(kontaktní email : michal.soucek@plzensky-kraj.cz), který na základě partnerské smlouvy
„Územně analytické podklady v Plzeňském kraji“ ze dne 22.1.2008 s Plzeňským krajem v rámci
společného projektu Územně analytické podklady v Plzeňském kraji zajišťuje zpracování
digitálních dat od poskytovatelů s celostátní a regionální působností, pasporty údajů o území je
nadále nutno zasílat jednotlivě pořizovateli, tj. úřadu obce s rozšířenou působností.
Pokud tak poskytovatel údajů neučiní v této lhůtě, má se za to, že jejich správnost, úplnost a
aktuálnost potvrdil.
Každý individuelní údaj o území je nutno dokládat samostatným pasportem údaje o území.
Jedním pasportem nelze dokládat celou skupinu nebo třídu údajů o území.
Údaj o území obsahuje textovou část (popis údaje o území), grafickou část (zobrazení údaje o
území včetně použitého měřítka a legendy) a dále informace o jeho vzniku, pořízení, zpracování,
případném schválení nebo nabytí účinnosti. Údaje o území jsou informace nebo data o stavu
území, o právech, povinnostech a omezeních vážících se k území, která vznikla nebo byla
zjištěna na základě právních předpisů. Do údajů o území dále patří informace nebo data o
záměrech na provedení změny v území. Správnost poskytnutého údaje o území se potvrzuje
v pasportu údaje o území.
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Přeštice jsou vystaveny k veřejnému
nahlédnutí na internetových stránkách http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/orp-prestice-2014/
Přílohy k veřejné vyhlášce jsou ke stažení také na internetových stránkách http://www.presticemesto.cz/samosprava/uredni-deska/dorucovani-verejnou-vyhlaskou.
Poučení:
V dané souvislosti upozorňuje poskytovatele údajů o území na sankce stanovené § 28 odst. 3
stavebního zákona, podle kterých poskytovatel údajů, který nesplní povinnost bezodkladného
poskytnutí údajů podle § 27 odst. 3 stavebního zákona nebo prokáže-li se, že neupozornil na
nesprávnost údajů podle § 28 odst. 2 stavebního zákona, je povinen uhradit z toho vyplývající
náklady na aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na aktualizaci územně
analytických podkladů. Za přestupek vlastníka technické infrastruktury, fyzické osoby, lze uložit
pokutu podle § 179 odst. 5 a 7 zákona, za správní delikt vlastníka technické infrastruktury,
právnické osoby a podnikající fyzické osoby, lze uložit pokutu podle § 181 odst. 4 a 6 zákona.
Za správnost vyhotovení:

Denisa Hocmannová, v.r.
referent odboru výstavby a ÚP

Přílohy: Pasport údaje o území – příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Standart sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí – příloha č. 1 k vyhlášce
č. 500/2006 Sb.
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů dle správního řádu a dále po dobu 3
měsíců na úřední desce Městského úřadu Přeštice a na úředních deskách Obecních úřadů ve
správním území ORP Přeštice. 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:
ostatní
Obecní úřad Bolkov, IDDS: 7jda3ct
Obecní úřad Borovy, IDDS: m87bgwk
Obecní úřad Buková, IDDS: jvna5ue
Obecní úřad Čižice, IDDS: 8y8a8bz
Obecní úřad Dolce, IDDS: 3u2btwq
Obecní úřad Dolní Lukavice, IDDS: vmha863
Obecní úřad Horní Lukavice, IDDS: ymdbrv3
Obecní úřad Horšice, IDDS: d8qawb6
Obecní úřad Chlumčany, IDDS: izfbq8z
Obecní úřad Kbel, IDDS: 84ibhvx
Obecní úřad Lužany, IDDS: 7bkbh27
Obecní úřad Merklín, IDDS: 8e8brch
Obecní úřad Nebílovy, IDDS: dcpauzm
Obecní úřad Netunice, IDDS: w8ebh5m
Obecní úřad Nezdice, IDDS: w8ebh5m
Obecní úřad Oplot, IDDS: c84bigt
Obecní úřad Otěšice, IDDS: gsybh6b
Obecní úřad Předenice, IDDS: huubw25
Obecní úřad Příchovice, IDDS: ww9auzd
Obecní úřad Ptenín, IDDS: bzaa4ds
Obecní úřad Radkovice, IDDS: n8mbhf3
Obecní úřad Roupov, IDDS: u6wbrei
Obecní úřad Řenče, IDDS: 5aybnit
Obecní úřad Skašov, IDDS: 7qiauz8
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Obecní úřad Soběkury, IDDS: jtwbbex
Obecní úřad Štěnovice, IDDS: rpnbhd6
Obecní úřad Týniště, IDDS: ghtau22
Obecní úřad Vlčí, IDDS: fidauhi
Obecní úřad Útušice, IDDS: uxea83q
Městský úřad Přeštice, Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01 Přeštice, pí. Romana Kravcová

