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    MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE 
     Odbor stavební a dopravní 

     Masarykovo nám. 143, 336 01  Blovice, tel.: 371 516 111 
 

 

Spis.zn.: MUBlov/19998/2022/  V Blovicích, dne 21.12.2022  
Č.j.: MUBlov 20061/22/UUP/Hoz    
Vyřizuje: Monika Hozmanová, tel.: 371 516 183  

monika.hozmanova@mublovice.cz 
   

 
 

 
 

OZNÁMENÍ 
SPOLEČNÉ 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání územního plánu 
pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu Spálené Poříčí.  

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznamuje, že společné jednání o návrhu 
územního plánu se koná 

23.01.2023 (pondělí) 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 7:30-11:00 a 12:00-17:00 
hodin a na oficiálních stránkách města Blovice: 

https://www.blovice-mesto.cz/mestsky-urad/odbory-a-oddeleni/odbor-stavebni-a-dopravni/oddeleni-
uzemniho-planovani/zpravy-z-oddeleni-uzemniho-planovani-1/navrh-up-spalene-porici-3330cs.html 

 
 
 
 
 
Otisk razítka 
 
 
  
Mgr. Monika Hozmanová v.r. 
vedoucí oddělení územního plánování 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: 
Město Spálené Poříčí, IDDS: 5m3bhef  
 
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 cestovního ruchu, IDDS: zzjbr3p 
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 
Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 
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 České republiky, Regionální pracoviště Střední Čechy, Správa CHKO 
Brdy, IDDS: ffydyjp 
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 

Město Blovice 
Obec Nové Mitrovice, IDDS: phvbt8c 
Obec Borovno, IDDS: 8s4btsv 
Obec Trokavec, IDDS: 3rqbicp 
Obec Příkosice, IDDS: n48bh85 
Obec Mešno, IDDS: e2tbrvc 
Obec Kornatice, IDDS: jjiavuf 
Obec Vísky, IDDS: iu9bifa 
Obec Milínov, IDDS: vjnbq3n 
Obec Žákava, IDDS: gj3bv3h 
Obec Louňová, IDDS: viya66u 
Obec Míšov, IDDS: agqbh4i 
Obec Skořice, IDDS: hb4a3w5 
 
Ing. arch. Lukáš Grasse, IDDS: i2sg23a 
určený zastupitel – doručí Město Spálené Poříčí 
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Oprávněný investor 
ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IDDS: bjds93z 
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