
 

 
 
 

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 

 ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  HORŠICE  

V OBDOBÍ 2016 – 2020  
 

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"), který na základě ustanovení    
§ 55 odst. 1 stavebního zákona zpracoval návrh zprávy o uplatňování územního plánu Horšice.   

Do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy o uplatňování ÚP Horšice mohou dotčené orgány  a krajský úřad, 
jako nadřízený orgán, uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah zprávy       
o uplatňování ÚP Horšice. 

V téže lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele vyjádření oprávněný investor a podněty sousední obce. 

K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu, oprávněného investora a k podnětům sousedních obcí 
uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 

 

 

Za správnost vyhotovení: 

 
 
 
 

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

  
 
 
 
 
 
Příloha: - Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Horšice v uplynulém období 2016 - 2020 
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Obdrží: 
obec 
Obec Horšice, IDDS: d8qawb6 
  
dotčené orgány 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p 
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01  Přeštice 
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01  Přeštice 
Městský úřad Přeštice, odbor školství, vnitřních věcí a památkové péče, Masarykovo nám. č.p. 107, 334 
01  Přeštice 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4 
Krajská veterinární správa státní veterinární správy, IDDS: z5d8b62 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a J, IDDS: m4eadvu 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, IDDS: hjyaavk 
STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE, územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj, IDDS: 
hq2aev4 
  
sousední obce 
Obec Dolce, IDDS: 3u2btwq 
Obec Příchovice, IDDS: ww9auzd 
Obec Radkovice, IDDS: n8mbhf3 
Obec Vlčí, IDDS: fidauhi 
Obec Týniště, IDDS: ghtau22 
Obec Letiny, IDDS: 6jubc6d 
  
krajský úřad 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p 
  
oprávněný investor 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
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