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___________________________________________________________________
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Č.j.:
514/2021

VYŘIZUJE
Dagmar Svobodová
Mobil: 777 521 099
E-mail: svobodasa@seznam.cz
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IDDS:
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r59ay5q
http://www.obecholoubkov.cz

MÍSTO ODESLÁNÍ
Holoubkov

DATUM
28.5.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU

Obecní úřad Holoubkov (dále jen "pořizovatel"), který zajistil splnění kvalifikačních
požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 níže uvedeného stavebního
zákona a tím i k vykonávání přenesené působnosti podle § 6 odst. 2 a odst. 1 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "stavební zákon"), zajistil a následně projednal v souladu s § 50 – § 51 stavebního zákona
návrh Územního plánu Holoubkov (dále i "návrh územního plánu").
Pořizovatel v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona doručuje návrh územního plánu
a oznamuje, že

veřejné projednání
o návrhu Územního plánu Holoubkov
se bude konat:

ve středu dne 28. července 2021 od 18:00 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti na OÚ Holoubkov (adresa výše).
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Úvod – pořizovatel
Slovo určeného zastupitele – starosta Ing. Lukáš Fišer
Odborný výklad Územního plánu Holoubkov – projektant
Diskuse, dotazy
Uplatnění připomínek, námitek či stanovisek
Závěr – pořizovatel

Poučení:
Nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání
-

-

každý může uplatnit připomínky
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou
podat námitky proti návrhu územního plánu, námitky se podávají písemně u OÚ Holoubkov,
v námitkách musí být uvedeno odůvodnění námitky, údaje podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva namítajícího a vymezení území dotčené námitkou, např. zákresem do snímku
z katastrální mapy nebo obdobným způsobem
dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní stanoviska k částem řešení, které byly
od společného jednání (§ 50) změněny.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené
osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při
schválení politiky územního rozvoje nebo při vydání územního rozvojového plánu, zásad
územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
Kde je možné do návrhu územního plánu nahlédnout:
Do návrhu územního plánu v tištěné podobě je možné nahlédnout u pořizovatele – OÚ
Holoubkov ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky v těchto úředních hodinách:
Pondělí

06:30 - 11:30

12:00 - 17:00

Úterý

06:30 - 11:30

12:00 - 14:00

Středa

06:30 - 11:30

12:00 - 17:00

Čtvrtek

06:30 - 11:30

12:00 - 14:00

Pátek

ZAVŘENO

Sobota

08:00 - 11:30

Možnost k nahlédnutí dálkovým způsobem bude zajištěna po celou dobu vyvěšení tohoto
oznámení a v průběhu lhůt stanovených pro podání stanovisek, námitek a připomínek
způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:
https://www.obecholoubkov.cz/cs/dokumenty-ke-stazeni/uzemni-plan/.

(otisk úředního razítka)
Ing. Lukáš Fišer
starosta obce Holoubkov

Údaje o vyvěšení této vyhlášky:
Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce (fyzické i elektronické) min. do 5.8.2021.
Vyvěšeno dne:

Vyvěšením doručeno dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Sejmuto dne:

Obdrží:
1) Jednotlivě (nejméně 30 dnů před veřejným projednáním):
Obec, pro kterou je územní plán pořizován:
-

Obec Holoubkov, zde

Sousední obce:
-

Obec Volduchy, IDDS: ucmbiif
Obec Svojkovice, IDDS: uctavub
Obec Těškov, IDDS: qsua8hv
Město Mýto, IDDS: us5bcm2
Obec Medový Újezd, IDDS: qfua3a7
Obec Hůrky, IDDS: pirbrf3

Projektant:
-

Ateliér M.A.A.T., s.r.o., IDDS: a2993wr

Dotčené orgány:
-

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 kultury, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, IDDS: mmfb7hp
Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, IDDS: mmfb7hp
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, IDDS: mmfb7hp
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: rn6aas6
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Státní veterinární správa, IDDS: z5d8b62
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Ministerstvo životního prostředí, výkon státní správy a sekce státní správy, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur

Krajský úřad:
-

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p

Oprávněný investor:
-

ČEZ DISTRIBUCE, a.s., IČO: 24729035, adresa: Teplická 874/8, Děčín, 405 02,
IDDS: v95uqfy
POVODÍ VLTAVY, s.p., IČO: 70889953, adresa: Holečkova 3178/8, Praha 5, 150 00,
IDDS: gg4t8hf
ČESKÉ DRÁHY, a.s., IČO: 70994226, adresa: Nábřeží L. Svobody 1222/12, Praha 1, 110 15,
IDDS: e52cdsf
GASNET, s.r.o., IČO: 27295567, adresa: Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, 401 17,
IDDS: rdxzhzt

Na vědomí:
-

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, IDDS: mmfb7hp

2) Veřejnou vyhláškou:
Veřejnost

