Spis.zn.: SÚ/7398/12/Sko

Karlovy Vary, dne 5.3.2014

Č.j.: 2748/SÚ/14

Vyřizuje: Skoupá Daniela Bc./ linka 761
Spisový znak: 326.1
Skartační znak: A/20

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŠOV
Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary (dále jen "pořizovatel"),
jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení
územního plánu, na základě územně analytických podkladů a s využitím doplňujících průzkumů a
rozborů zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným členem
zastupitelstva Návrh zadání územního plánu Pšov a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona
oznamuje jeho projednávání.
Pořizovatel doručuje návrh zadání veřejnou vyhláškou. Každý může uplatnit u pořizovatele písemné
připomínky
do 15 dnů ode dne doručení.
Pořizovatel zasílá návrh zadání dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. K návrhu
zadání u pořizovatele
do 30 dnů od jeho obdržení
- uplatní stanovisko krajský úřad jako příslušný úřad,
- mohou uplatnit vyjádření s požadavky na obsah územního plánu dotčené orgány a krajský úřad
jako nadřízený orgán,
- mohou uplatnit podněty sousední obce.
Nejpozději 7 dní před uplynutím uvedené lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli
stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Návrh zadání územního plánu Pšov bude vyvěšen po dobu 30 dnů v termínu
od 12.3.2014 do 11.4.2014 včetně na úřední desce obce Pšov a Magistrátu města Karlovy Vary, dále
na elektronické vývěsce obce Pšov - www.psov.cz a Magistrátu města Karlovy Vary - www.mmkv.cz.
Nahlédnutí je možné rovněž u pořizovatele na odboru ÚÚPaSÚ Magistrátu města Karlovy Vary,
U Spořitelny 2, Karlovy Vary, kancelář č. 428
(doporučujeme úřední dny: pondělí a středa, od 8,00 do 17,00 hodin).

[otisk úředního razítka]
Ing.arch. Irena V á c l a v í č k o v á
vedoucí oddělení úřad územního plánování
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Obdrží:
obec, pro kterou se pořizuje:
Obec Pšov, IDDS: spsb3ti
dotčené orgány státní správy:
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životního prostředí a IPPC, IDDS:
9gsaax4
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, IDDS: n75aau3
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor surovinové a energetické politiky, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo obrany ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj, IDDS: hq2aev4
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Správa CHKO Slavkovský les, IDDS: w9kdyqm
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy, pro Karlovarský kraj, IDDS: g8w8b9n
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s
Státní pozemkový úřad, Územní pracoviště Karlovy Vary, IDDS: z49per3
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadvm
Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, Moskevská č.p. 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 1
Magistrát města Karlovy Vary, odbor ÚÚPaSÚ - vodoprávní úřad, U Spořitelny 2, 360 21 Karlovy
Vary
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, U Spořitelny č.p. 2, 361 20 Karlovy Vary
Magistrát města Karlovy Vary, odd. památkové péče, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: siqbxt2
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
sousední obce:
Obec Štědrá, IDDS: ymnasuv
Město Chyše, IDDS: g3fbmdr
Město Manětín, IDDS: wzeb8dv
Město Žlutice, IDDS: q9xbwud
nadřízený orgán územního plánování:
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: siqbxt2
projektant:
Regionstudio, náměstí Dr. Beneše č.p. 1321/15, 430 01 Chomutov 1
vývěska: +2 x originál
co: -vlastní 2x, - a/a
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

