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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY č.3 ÚZEMÍHO PLÁNU PRÁDLO

 

 Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"),
jako úřad územního plánování příslušný podle ustanovení  § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen "stavební zákon") oznamuje, že
 byl v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 stavebního zákona  zpracován návrh zadání změny č. 3
územního  plánu  Prádlo.  V souladu  s ustanovením  § 47  odst. 2  stavebního  zákona  pořizovatel
oznamuje  projednání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu Prádlo.

Návrh  zadání  změny  č.3  územního  plánu  Prádlo  je  od  26.1.2017  do  25.2.2017
zveřejněn:

-          na webových stránkách města Nepomuk http://old.nepomuk.eu/cs/uredni-deska  (
viz veřejná vyhláška oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu 
Prádlo)

-          na MÚ Nepomuk,  odboru  výstavby a  životního  prostředí  a  na   OÚ  Prádlo je
vystaven k veřejnému nahlédnutí

http://old.nepomuk.eu/cs/uredni-deska


Do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky tj. do 25.2.2017  může každý uplatnit u
pořizovatele písemné připomínky k návrhu zadání  změny č. 3 územního plánu Prádlo.

Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání  mohou dotčené orgány a Krajský úřad Plzeňského
kraje   jako nadřízený orgán uplatnit  u pořizovatele  vyjádření,  ve kterém uvedou   požadavky na
obsah změny č. 3   územního plánu Prádlo vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích
podkladů. V téže lhůtě uplatní Krajský úřad Plzeňského kraje  jako příslušný úřad u pořizovatele
stanovisko, sousední obce mohou uplatnit  podněty.  Nejpozději  7 dnů 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 sousedních obcí nebo k připomínkám uplatněným
po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

 

[tisk úředního razítka]
Bc. Jaroslav Samek

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

  

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce MÚ Nepomuk  a OÚ Prádlo a zveřejněn
způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 30 dnů.

 

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

 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne………………..  a sejmuto dne……………

  

 

 

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.

 

Příloha: Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Prádlo

 

Obdrží:
Obec Prádlo, IDDS: b6ca8da

Plzeňský kraj, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p

Architektonické studio Hysek, s.r.o., Ing. arch. Blanka Hysková, IDDS: duym455
dotčené orgány
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  
Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, orgán památkové péče, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  
Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Plzeňský kraj, odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p



Plzeňský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3           
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III, IDDS: 9gsaax4

Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
Obvodní Báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS:me7aazb
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

 
sousední obce
Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1
Obec Měcholupy, IDDS: k22a7k6
Obec Jarov, IDDS: txaanmc
Městys Žinkovy, IDDS: 2rha99f
Obec Klášter, IDDS: g7wau5c
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