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V Blovicích, dne 28.1.2022

OZNÁMENÍ
SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání územního
plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu
Vlčtejn.
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznamuje, že společné jednání
o návrhu územního plánu se koná
16.02. 2022 (středa) v 10.00 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti č. 1 v přízemí radnice v Blovicích.
Pořizovatel podle § 50 odst. 2 stavebního zákona v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
vyzývá
dotčené orgány, aby uplatnily svá stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné
lhůtě mohou sousední obce uplatnit své připomínky. Po tuto dobu pořizovatel umožní
uvedeným orgánům nahlížet do návrhu územního plánu. K později uplatněným stanoviskům a
připomínkám se nepřihlíží.
Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Po tuto dobu pořizovatel umožní nahlížet do návrhu územního plánu – kompletní dokumentace,
na MěÚ Blovice, odbor stavební a dopravní, zejména v úřední dny pondělí a středa 7,00 11,00 a 12,00 -17,00 hodin a na oficiálních stránkách města Blovice:
https://www.blovice-mesto.cz/mestsky-urad/odbory-a-oddeleni/odbor-stavebni-adopravni/oddeleni-uzemniho-planovani/zpravy-z-oddeleni-uzemniho-planovani-1/navrhuzemniho-planu-vlctejn-3062cs.html

otisk razítka
Ing. Anna Mašková v.r.
vedoucí Odboru stavebního a dopravního MěÚ Blovice
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 45 dnů
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Toto oznámení musí být vyvěšeno na elektronické úřední desce po dobu 45 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Obec Vlčtejn, IDDS: jj5br4e
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cest. ruchu, IDDS: zzjbr3p
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor ochrany územních zájmů, odd.
ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo životního prostředí, územní pracoviště Plzeň, IDDS: 9gsaax4
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, IDDS: 5ixai69
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, P.O. BOX 22, IDDS: samai8a
Krajská veterinární správa SVS pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO Český les a KS Plzeň, IDDS: dkkdkdj
Městský úřad Blovice, Odbor životního prostředí
Městský úřad Blovice, odbor vnitřních věcí, oddělení školství a památkové péče
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní, oddělení dopravní
Sousední obce
Obec Chlum, IDDS: saiavjd
Obec Zdemyslice, IDDS zapbiek
Obec Chválenice, IDDS meqbwqp
Obec Žákava, IDDS gj3bv3h
Obec Nezvěstice, IDDS pfcbr83
Pan Josef Mašek, Vlčtejn 8, 332 04 Nezvěstice
Pan Ing. arch. Petr Tauš, Bělohorská 454/3, 301 00 Plzeň
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