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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH
ZADÁNíÚZEMíHOPLÁNU

Městský úřad Rokycany. odbor stavební. úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako
úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce zpracoval
v souladu s § 47 odst. I stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání územního
plánu Cheznovice zadání bylo následně projednáno. K zadání bylo uplatněno nesouhlasné stanovisko
Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí. S dotčeným orgánem bylo svoláno jednání
za účelem dohody kompromisu na vymezených zastavitelných plochách tak, aby bylo dosáhnuto souhlasu
orgánu ZPF a nebylo třeba zpracovávat posouzení vlivů na životní prostředí.

Na základě projednání s orgánem ochrany ŽP došlo k podstatné úpravě návrhu zadání
územního plánu. Bylo proto rozhodnuto vzhledem k výsledku projednání zadání, upravené zadání
opakovaně projednaL

OZNÁMENÍ
O OPAKOVANÉM PROJEDNÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMíHO PLÁNU

Městský úřad Rokycany. odbor stavební, úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako
úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce zpracoval
v souladu s § 47 odst. I stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání územního
plánu Cheznovice a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání.

Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání na úřední desce může každý
uplatnit své připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad
uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních
předpisů. a požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, včetně jeho obsahu a
rozsahu podle zvláštního právního předpisu: ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i
sousední obce.

K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo
k připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
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Do zadání je možné nahlížet na webových stránkách \<\ww.rokycany.cz, sekce: městský úřad,
odbor stavební, oddíl územní plány a jejich změny. Grafická příloha je zde zveřejněna v plné kvalitě.

Otisk úředního razítka

Ing. Oldřich Dienstbier
vedoucí stavebního odboru

Vyvěšeno bude na úřední desce OÚ Cheznovice a MěÚ Rokycany.

Vyvěšeno dne . Sejmuto dne .

Podpis a razítko: . Podpis a razítko: .

Současně úřad pro vyvesení a podání zprávy o vyvesení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb.
(správní řád).

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Návrh zadání není možné vystavit vzhledem k rozsahu na úředních deskách úřadů. Návrh zadání
ÚP je zveřejněn na webových stránkách Města Rokycany: www.rokycany.cz. Návrh zadání je k dispozici
na MěÚ Rokycany, odboru stavebním Č. dveří 108 a na Obecním úřadu v obci Cheznovice.

Návrh zadání bude k dispozici k veřejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dnů ode dne vyvěšení
tohoto oznámení na úřední desce.

Obdrží:
Obec pro kterou je ÚP pořizován, pověřený zastupitel:
Obec Cheznovice. IDDS: bk8bnmj

Pověřený zastupitel:
Ing. Pavla Savincová, Cheznovice č.p. 16.33806 Cheznovice

Sousední obce:
Obec Kařizek, IDDS: q7pavtw
Město Mýto, \DOS: usSbcm2
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Obec Olešná. !DDS: miwb5hg

Dotčené orgány:
Český telekomunikační úřad, !DDS: a9qaats
Drážní úřad, !DDS: 5mjaatd
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. !DDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, !DDS: samai8a
Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní č.p. 1846/13. Jižní Předměstí, 30 I 00 Plzeň I
Krajské řiditelství policie Západočeského kraje. Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, !DDS:
5ixai69

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, !DDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje. odbor regionálního rozvoje, !DDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, !DDS: zzjbr3p

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 215, 337 O I Rokycany I
Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí č.p. I, Střed, 337 20 Rokycany
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. I, 337 O I Rokycany I

Ministerstvo dopravy, !DDS: n75aau3
Ministerstvo obrany. !DDS: hjyaavk
Ministerstvo průmyslu a obchodu, !DDS: bxtaaw4
Ministerstvo vnitra, !DDS: 6bnaawp
Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo zemědělství, !DDS: yphaax8
Ministerstvo životního prostředí, výkon státní správy ll l.Purkyňova ulice 27,Plzei1, !DDS: 9gsaax4

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, !DOS: m4eadvu
Pozemkový fond České republiky, !DDS: mrbaiz9
Státní energetická inspekce, !DDS: hq2aev4
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy, IDDS: wxrb3kd
Úřad pro civilní letectví, !DDS: v8gaaz5
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha - pracoviště Plzeň, !DOS: hjyaavk
Městský úřad Zbiroh, !DDS: vtfbad7
Obecní úřad Cheznovice, !DDS: bk8bnmj

Ostatní:
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., !DDS: pzkgw87
Česká geologická služba - GEOFO D, Kostelní č.p. 26. 17006 Praha
České radiokomunikace a.s .. !DDS: g74ug4f
ČEZ Distribuce a.s., !DDS: v95uqfy
Povodí Vltavy, státní podnik, !DDS: gg4t8hf
RWE Distribuční služby, S.r.o .., !DDS: jnnyjs6
Správa a údržba silnic, Roháčova č.p. 773. Plzeňské Předměstí, 337 O 1 Rokycany
T-Mobile Czech Republic a.s., !DDS: ygwch5i
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., !DDS: d79ch2h
Vodafone Czech Republic a. s., !DDS: 29acihr
Zemědělská vodohospodářská správa, Územní pracoviště České Budějovice, Rudolfovská č.p. 80,37021
České Budějovice


