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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o projednávání návrhu zadání
územního plánu Hlohovčice
Městský úřad Horšovský Týn, odbor výstavby a územního plánování jako orgán vykonávající působnost
ve věcech územního plánování podle § 6 odst. 1 písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění (dále též jen stavební zákon), oznamuje, že byl zpracován
návrh zadání územního plánu Hlohovčice.
V souladu s § 47 odst. 2 je návrh zadání vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne 4. 1.
2019 na Obecním úřadu v Hlohovčicích, na Městském úřadu v Horšovském Týně a na
elektronických úředních deskách výše uvedených úřadů:
http://www.hlohovcice.cz/ , http://www.horsovskytyn.cz/.
Do 15 dnů ode dne doručení návrhu zadání ÚP Hlohovčice může každý uplatnit u pořizovatele, na
Městském úřadu v Horšovském Týně písemné připomínky.
Vzhledem k rozsahu návrhu zadání není účelné na úřední desce vyvěsit celý jeho obsah. Do návrhu
zadání lze nahlédnout na Městském úřadě v Horšovském Týně nebo na Obecním úřadě v Hlohovčicích.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán vyzýváme k uplatnění vyjádření s možnými
požadavky (vyplývajícími z právních předpisů a územně plánovacích podkladů) k obsahu návrhu zadání
územního plánu Hlohovčice. Krajský úřad vyzýváme k uplatnění stanoviska a sousední obce vyzýváme
k uplatnění podnětů, vše v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona, ve lhůtě do 30 dnů od obdržení
návrhu zadání. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí orgán ochrany přírody pořizovateli a
příslušnému orgánu stanovisko podle § 45 i zákona o ochraně přírody a krajiny.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Ing. Jana Kölblová v.r.
pověřená vedením odboru výstavby a územního plánování
otisk razítka
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne:...............

Sejmuto dne:................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce.
Písemnost bude zveřejněná způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne:.................

Sejmuto dne:....................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Obdrží: (doporučeně)
Obec Hlohovčice, IDDS: 2sabht5
Sousední obce
Obec Čermná, IDDS: xk6bhst
Obec Hlohová, IDDS: w8kavfi
Obec Močerady, IDDS: i9zbh4e
Obec Poděvousy, IDDS: sneaxzs
Obec Srbice, IDDS: m8ea9ct
Dotčené orgány
Plzeňský kraj, IDDS: zzjbr3p
odbor životního prostředí
odbor dopravy a silničního hospodářství
odbor regionálního rozvoje
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Městský úřad Horšovský Týn, náměstí Republiky č.p. 52, Město, 346 01 Horšovský Týn
odbor vnitřních věcí a památkové péče
odbor dopravy a silničního hospodářství
odbor životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Domažlice, IDDS:
samai8a
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Plzeňský kraj, IDDS: hq2aev4
Ministerstvo obrany, P.O.Box č. 3, IDDS: hjyaavk
Český báňský úřad, IDDS: m4eadvu
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62
Státní pozemkový úřad, Krajské pracoviště Plzeň, IDDS: z49per3
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Oprávnění investoři
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

