Městský úřad Sedlčany
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264 01 SEDLČANY
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Tel.: 318 822 742, linka 239

V Sedlčanech 24.10.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO
PLÁNU OBCE NECHVALICE
Městský úřad v Sedlčanech, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního
plánování (dále jen „úřad územního plánování“) věcně a místně příslušný dle § 6 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), který je na základě žádosti obce Nechvalice příslušným pořizovatelem nového
Územního plánu obce Nechvalice

oznamuje
v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona a v návaznosti na § 47 odst. 2 stavebního zákona
zahájení projednání návrhu zadání Územního plánu obce Nechvalice.
Do návrhu zadání územního plánu je možno nahlédnout po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení
této veřejné vyhlášky, na odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Sedlčanech (1.
patro v budově č.p. 34 na nám. T.G.Masaryka). Úplné znění Návrhu zadání územního plánu je také
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách obce Nechvalice a
webových stránkách Městského úřadu v Sedlčanech a lze jej stáhnout na internetové adrese:

http://mesto-sedlcany.cz/node/8536
Do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele
písemné připomínky k návrhu zadání.
Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako
nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah
předmětné změny územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích
podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko,
sousední obce mohou uplatnit podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí
příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i
zákona o ochraně přírody a krajiny.
K připomínkám, vyjádřením, a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se
nepřihlíží.

Filip Novák, DiS.
referent odboru výstavby a územ.plánování

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ Sedlčany, obce Nechvalice a musí být
zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách) minimálně po
dobu 30 dnů. Patnáctým dnem po dni vyvěšení se dokument považuje za doručený v případě,
pokud je stejnou dobu zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup, což níže oprávněná osoba
potvrzuje. Po uplynutí lhůty zveřejnění a vyznačení údajů prosíme tento dokument neprodleně vrátit
úřadu územního plánování.
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Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník k projednání návrhu zadání ÚPO Nechvalice:
Obec pro kterou je ÚP pořizován (doručeno na dodejku)
Obec Nechvalice, 264 01 Nechvalice
Sousední obce (doručeno na dodejku)
Obec Chyšky, 398 53 Chyšky
Obec Nadějkov, 398 52 Nadějkov
Obec Nedrahovice, 264 01 Nedrahovice
Obec Petrovice, 262 55 Petrovice
Obec Počepice, 262 55 Počepice
Město Sedlec-Prčice, 257 91 Sedlec-Prčice
Dotčené orgány a organizace (doručeno na dodejku)
Městský úřad Sedlčany, Nám. T.G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany
- odbor životního prostředí
- odbor dopravy a silničního hospodářství
- odbor školství a památkové péče
- odbor krizového řízení
Krajský úřad Stč.Kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- odbor životního prostředí a zemědělství
- odbor dopravy
- odbor regionálního rozvoje

Krajská hygienická stanice Stč. Kraje, ÚP Příbram, U Nemocnice 85, 261 01 Příbram
Krajská veterinární správa SVS pro Stč. kraj, Ispektorát Příbram, Žižkova 489, 261 01 Příbram
Hasičský záchraný sbor Stč. Kraje, ÚO Příbram, Školní 70, 261 01 Příbram
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemov. majetkem, Hradební 12/722, 110 05 Praha 1
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1462/65, 100 10 Praha 10
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
Lesy ČR s.p., Přemyslova 1006, 501 68 Hradec Králové
Krajská správa a údržba silnic Stč.kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 84 Praha 3
Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltavy, Grafická 36, 150 21 Praha 5
České Radiokomunikace, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6
NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle
Obvodní báňský úřad pro úz. hl. města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, 110 01 Praha 1

