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V případě reakce na tento dokument, prosím,
uveďte vždy spis. zn. OVÚP/2821/2017/Lu

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ UPRAVENÉHO
A POSOUZENÉHO NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HLOHOVČICE
Městský úřad Horšovský Týn, odbor výstavby 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 zahájení řízení o vydání územního plánu
Hlohovčice, podle § 52 stavebního zákona ve vazbě na ustanovení a § 171 až 174 zákona č. 500/2004
Sb., o správním řízení.
Dále oznamuje:
veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Hlohovčice
se bude konat dne 03.08.2022 (středa) v 15:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Hlohovčice
Územní plán zpracovává Ing. arch. Václav Masopust
Projektanta žádáme tímto o účast a zajištění odborného výkladu.
Dotčené orgány a sousední obce tímto zveme k veřejnému projednání.
Návrh územního plánu Hlohovčice je vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení této veřejné
vyhlášky. Vzhledem k rozsahu dokumentace není možno zveřejnit návrh územního plánu na úřední desce
v plném znění, a proto v souladu s ustanovením § 172 odst.(2) správního řádu je možno nahlédnout do
dokumentace
od 30.06.2022
na Městském úřadu v Horšovském Týně a Obecním úřadu Hlohovčice
a dále pak na elektronické úřední desce MěÚ Horšovský Týn http://www.horsovskytyn.cz/
a elektronické úřední desce Obecního úřadu Hlohovčice https://www.hlohovcice.cz/. Návštěvu MěÚ
Horšovský Týn doporučujeme po telefonické dohodě (tel. 379 415 142) nebo v úřední hodiny.
Podle § 52 odst. 2 a 3, ve smyslu ustanovení § 55b odst. 2 stavebního zákona mohou nejpozději do 7 dnů
ode dne veřejného projednání
 Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti
uplatnit proti návrhu písemné námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění námitky, údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Námitky musí
v souladu s ustanovením § 37 správního řádu obsahovat identifikační údaje osoby, která námitku
uplatňuje a musí být opatřené podpisem osoby, která námitku uplatňuje.
 Každý může uplatnit k návrhu písemné připomínky, které musí být opatřeny identifikačními údaji
a podpisem osoby, která připomínku uplatňuje.
 Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě svá stanoviska.
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K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad
územního rozvoje se nepřihlíží.

Ing. Alexandra Ruská
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
Obdrží: (datovou schránkou)
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:
Krajský úřad Plzeňského kraje, 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 52, 346 01 Horšovský Týn
odbor správních agend
odbor dopravy a silničního hospodářství
odbor životního prostředí a obecní živnostenský úřad
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 a Karlovarský kraj, IDDS: hq2aev4
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Oprávnění investoři:
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
Zpracovatel územního plánu:
MSP, projektová kancelář s.r.o. - Ing. arch. Václav Masopust, IDDS: 4wcip6f

