
Obecní úřad Cheznovice
Cheznovice 16, 338 06 Cheznovice

Vyřizuje: Petr Šandera V Chodově 20. prosince 2018
Tel: 723 223 149
e-mail: letajici.porizovatel@seznam.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Cheznovice, jako pořizovatel (na základě smlouvy s fyzickou osobou splňující kvalifikační požadavky
podle § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /dále jen stavební zákon/), oznamuje
v souladu s ustanovením § 52 a § 55b odst. 2 stavebního zákona,

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 
2. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU CHEZNOVICE 

Veřejné jednání se bude konat dne 30. 1. 2019 v 17:00 hod

V LIDOVÉM DOMĚ CHEZNOVICE

Návrh 2. změny Územního plánu Cheznovice, byl vypracován zkráceným postupem v souladu s ustanovením §§ 55a
a 55b stavebního zákona. Ze stanovisek podle § 55a  odst.  2 písm. d) a e) nevyplynula  potřeba zpracování
vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Návrh 2. změny Územního plánu Cheznovice, je vystaven k nahlédnutí na Obecním úřadu Cheznovice, v úředních
hodinách pro veřejnost 

od 21. 12. 2018 do 23. 1. 2019

Návrh  2.  změny  Územního  plánu  Cheznovice,  bude  po  výše  uvedenou  dobu  vystaven  na  internetové  adrese
http://www.porizovatel.cz/cheznovice/cheznovice.zip  (v PDF - ke stažení cca 0,8 MB). 

Poučení:

1) Námitky proti návrhu 2. změny Územního plánu Cheznovice, mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

2) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle
odstavce 1) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené námitkou. 

3) Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska. 
4) K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 
5) Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního

rozvoje, nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

(každý, kdo se zúčastní veřejného projednání, může s výjimkou dotčených orgánů a dotčených obcí, podat svoje připomínky a
vyjádření pouze písemně!).

Josef Kolář
starosta obce

v.z. Petr Šandera
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Obdrží:
Krajský úřad:
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje, IDDS zzjbr3p

Dotčené orgány:
- Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy III, IDDS: 9gsaax4
- Ministerstvo dopravy ČR, Odbor 910, IDDS: n75aau3
- Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové a energetické politiky, IDDS: bxtaaw4
- Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, IDDS: z49per3
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
- Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Plzeňský kraj, IDDS: hq2aev4
- Vojenská ubytovací a stavební správa, pracoviště Plzeň, IDDS: hjyaavk
- HZS Plzeňského kraje, Územní Odbor Plzeň, IDDS p36ab6k
- Obvodní báňský úřad v Plzni, IDDS m4eadvu
- KHS Plzeňského kraje, IDDS samai8a
- Krajská veterinární správa, pro Plzeňský kraj, IDDS ghwaipy
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS zzjbr3p
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury a památkové péče, IDDS zzjbr3p
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS zzjbr3p
- Městský úřad Rokycany, Odbor životního prostředí, IDDS mmfb7hp
- Městský úřad Rokycany, Odbor dopravy, IDDS mmfb7hp
- Městský úřad Rokycany, Odbor školství a kultury, IDDS mmfb7hp
- Městský úřad Rokycany, Odbor stavební, IDDS mmfb7hp

Sousední obce:
- Obec Kařízek, IDDS q7pavtw
- Město Mýto, IDDS  us5bcm2
- Obec Olešná, IDDS miwb5hg

Oprávněný investor:
Povodí Vltavy s.p., IDDS gg4t8hf

Projektant:
- zajištění výkladu ÚPD – Ing. Jana Kalertová

Lhůta pro vyvěšení:
veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce OÚ Cheznovice po dobu min. 15+15 dnů, nebo až do doby, 
veřejného projednání a zároveň bude zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Opatření obecné povahy bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup v den doručení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:

Sejmuto dne:

Vyvěšení, zveřejnění umožňující dálkový přístup a sejmutí provedl:
( Razítko a podpis )
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