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Pacov, dne 7.3.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
Městský úřad Pacov, odbor výstavby (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný
podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
(dále jen "stavební zákon") ve znění pozdějších předpisů, na základě zadání územního plánu pořídil
v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu:
ÚZEMNÍ PLÁN ÚTĚCHOVICE POD STRAŽIŠTĚM
a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem, příslušnými obcemi.
Pořizovatel oznamuje zahájení řízení územního 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 o návrhu územního plánu se koná
v pondělí 11. dubna 2016 v 15:00 hodin
v budově Obecního úřadu Útěchovice pod Stražištěm
Součástí veřejného jednání bude odborný výklad k návrhu územního plánu.
Do kompletního návrhu územního plánu je možné nahlédnout u pořizovatele (Městský úřad Pacov, odbor
výstavby, pondělí a středa 8:00 – 17:00, úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 14:30 hod), a pomocí dálkového
přístupu na webových stránkách města Pacov: http://www.mestopacov.cz/mestsky-urad/odborvystavby/informace/projednani-up/ a na Obecním úřadu Útěchovice pod Stražištěm středa 19.00 – 21.00.
Upozornění:
Nejpozději 7 dnů od veřejného projednání mohou podat námitky proti návrhu územního plánu vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření
a zastavitelných ploch, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Oprávněným investorem je správce nebo
provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury. K později uplatněným námitkám se
nepřihlíží. V námitkách musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Nejpozději 7 dnů od veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky, k později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko
k připomínkám a námitkám, k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
Námitky a připomínky podávejte písemně!
Josef S m e t a n a
vedoucí odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po celou dobu průběhu veřejného projednání, tj. do 18.4.2016.
Vyvěšeno dne: .........................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky.
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Obdrží:
Datovou schránkou – řešená obec:
Obec Útěchovice pod Stražištěm, IDDS: yjwayeg
Datovou schránkou – sousední obce:
Obec Bratřice, IDDS: qupaqk8
Obec Buřenice, IDDS: vbybve2
Obec Lesná, IDDS: hrqaysy
Obec Velká Chyška, IDDS: j58awqu
Obec Vyklantice, IDDS: h5ebpwg
Datovou schránkou – dotčené orgány:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: ksab3eu
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: ksab3eu
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů
nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, pracoviště Brno, IDDS: 9gsaax4
Krajské ředitelství Policie ČR Kraje Vysočina, IDDS: x9nhptc
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: 4uuai3w
Krajská veterinární správa SVS pro Kraj Vysočina, IDDS: 2tg8b9c
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov, IDDS: z49per3
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, IDDS: rn6aas6
Doporučeně na doručenku – dotčené orgány, projektant:
Městský úřad Pacov odbor dopravy, náměstí Svobody č.p. 1, 395 01 Pacov
Městský úřad Pacov odbor životního prostředí, úsek památkové péče, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov
Ing. arch. Ladislav Brožek, J. Faimonové 12, 628 00 Brno
Datovou schránkou - na vědomí:
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
Česká geologická služba, útvar Geofond, IDDS: siyhmun
Úřad pro civilní letectví, sekce letová a provozní, IDDS: v8gaaz5
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o., IDDS: djia6qm
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

