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Štáhlová Petra 
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OZNÁMENÍ 
O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍCHOVICE 

 

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) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce zpracoval 
v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání územního 
plánu Příchovice a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání. 

Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání na úřední desce může každý uplatnit své 
připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit 
u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů, a 
požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu 
podle zvláštního právního předpisu; ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední 
obce. 

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

Vzhledem k rozsahu písemnosti není zveřejněna celá písemnost. K nahlédnutí je v budově Městského 
úřadu Přeštice, Husova 465, Přeštice, v kanceláři odboru výstavby a ÚP v přízemí č. dveří 114. 

K nahlédnutí doporučujeme využít úřední dny Po 7.30 – 12.00 a 13.00 – 17:30,  St 7.30 hod.– 12.00 hod. 
a 13.00 hod.– 17.00 hod. Návrh zadání bude ve výše stanovené lhůtě též vystaven  na internetových 
stránkách Města Přeštice (prestice-mesto.cz, úřední deska, doručování veřejnou vyhláškou). 

Požadavky, podněty a připomínky zasílejte písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Přeštice, 
odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice 

 
 
 
 
 
 

Štáhlová Petra, v.r. 
referent odboru výstavby a územního plánování 

 
 
Za správnost vyhotovení: 
  



Č.j. OVÚP-ŠTP/15845/2012 str. 2 
 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 45 dnů na úřední desce  Městského úřadu Přeštice a 
Obecního úřadu Příchovice. 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. 
 
 
 
 
 
 
Příloha: zadání 
 

Doručí se doporučeně s dodejkou: 
obec 
Obec Příchovice, IDDS: ww9auzd 
  
dotčené orgány 
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor RR, IDDS: zzjbr3p 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p 
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, Masarykovo náměstí č.p. 107, 334 01  Přeštice 
Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 107, 334 01  Přeštice 
Městský úřad Přeštice, odbor školství,kultury a památkové péče, Masarykovo náměstí č.p. 107, 334 01  
Přeštice 
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň - jih, IDDS: yphaax8 
Obvodní báňský úřad Plzeň pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu 
Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62 
 
správci sítí 
Povodí Vltavy, IDDS: gg4t8hf 
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy 
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s., IDDS: kfbeqhh 
ČEZ ICT Services, a.s., IDDS: zbsdk9i 
Telefónica Czech Republic,a.s., IDDS: d79ch2h 
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sousední obce 
Město Přeštice, Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01  Přeštice 
Obec Řenče, IDDS: 5aybnit 
Obec Dolce, IDDS: 3u2btwq 
Obec Radkovice, IDDS: n8mbhf3 
Obec Horšice, IDDS: d8qawb6 
Obec Vlčí, IDDS: fidauhi 
Obec Nezdice, IDDS: h5bbz9j 
Obec Lužany, IDDS: 7bkbh27 
  
krajský úřad 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p 
 
k vyvěšení 
Městský úřad Přeštice, Masarykovo náměstí č.p. 107, 334 01  Přeštice 
Obecní úřad Příchovice, IDDS: ww9auzd 
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