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V Blovicích, dne 12.04.2019

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 odst.1 písm. a) 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
Borovno a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.
Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o změně územním plánu podle § 52 odst. 1 stavebního
zákona v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a
oznamuje, že veřejné projednání návrhu územního plánu se koná dne
20.05. 2019 ( pondělí) v 17.00 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti obecního úřadu č.p. 62 Borovno. Do návrhu
územního plánu je možné nahlédnout u pořizovatele po celou dobu řízení, zejména v úřední
dny pondělí a středa 7,00 - 11,00 a 12,00 -17,00, a v obci, pro kterou se územní plán pořizuje.
Dále na oficiálních stránkách města Blovice: http://www.blovice-mesto.cz/mestsky-urad/odborya-oddeleni/odbor-stavebni-a-dopravni/oddeleni-uzemniho-planovani/zpravy-z-oddeleniuzemniho-planovani-1/
Upozornění:
Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky k prvkům
náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 stavebního
zákona. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky
a dotčené osoby své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k
částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 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 nebo regulačního plánu vydaného
krajem, se nepřihlíží. Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně.

Otisk razítka

Ing. Anna Mašková v.r.
vedoucí Odboru stavebního a dopravního MěÚ Blovice
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Toto oznámení musí být vyvěšeno na elektronické úřední desce po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Obdrží:
Obec Borovno, IDDS: 8s4btsv
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, 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, P.O. BOX 18, IDDS: p36ab6k
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Plzeň, IDDS:
uccchjm
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Agentura ochrany a přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Brdy, IDDS: ffydyjp
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní, oddělení dopravní
Městský úřad Blovice, odbor vnitřních věcí, oddělení školství a památkové péče
Městský úřad Blovice, odbor životního prostředí
Sousední obce
Město Spálené Poříčí, IDDS: 5m3bhef
Obec Nové Mitrovice, IDDS: phvbt8c
Obec Míšov, IDDS: agqbh4i
Mgr. Adéla Mašková, Borovno č.p. 53, 335 61 Spálené Poříčí
Ing. arch. Jaroslava Lexová, Klatovská 16, 301 00 Plzeň
oprávněný investor :
ČEPRO a.s., IDDS: hk3cdqj
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IDDS: bjds93z
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