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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O OPAKOVANÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍ STUDIE
CHEZNOVICE PRO LOKALITU Z 7

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností v přenesené
působnosti pověřený činností úřadu územního plánování v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební
zákon), pořizuje na žádost investora BAGGER BS s.r.o., územní studii. Pořízení územní studie ukládá
územně plánovací dokumentace Cheznovice u navržené zastavitelné plochy č. Z 7.
Dle § 30 stavebního zákona připravil úřad územního plánování zadání územní studie Cheznovice, v níž
určil její obsah, rozsah, cíle a účel. Na základě schváleného zadání vypracoval projektant návrh územní
studie Cheznovice, který pořizovatel projednal. V průběhu projednání pořizovatel obdržel nesouhlasné
vyjádření vlastníka dotčeného pozemku s návrhem kabelového vedení vysokého napětí. Z uvedeného
důvodu by bylo řešení navrhované územní studií neproveditelné, a proto projektant upravil studii o
odlišnou koncepci zásobování lokality VN.
Pořizovatel oznamuje, že návrh územní studie Cheznovice pro lokalitu Z 7 bude vystaven k veřejnému
nahlédnutí od 1.11.2017 do 4.12.2017.
Městský úřad Rokycany, odbor stavební oznamuje, že veřejné projednání návrhu územní studie
Cheznovice se koná
dne 4.12.2017 v 15:00 hodin se schůzkou pozvaných v zasedací
místnosti Triana ve dvoře městského úřadu v Rokycanech, Masarykovo náměstí č.p. 1, 337 01
Rokycany.
Návrh územní studie Cheznovice bude zveřejněn na webových stránkách Městského úřadu Rokycany,
www.rokycany.cz v sekci Městský úřad, odbor stavební, územní plány obcí a jejich změny. V listinné
podobě je možné do návrhu územní studie nahlédnout na Městském úřadu v Rokycanech, odboru
stavebním, kanceláři č. 108 v úředních dnech v pondělí a středu od 7:30 do 16:30. V ostatních dnech po
telefonické dohodě na tel. č. 371 706 146, Jiří Hájek.
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K projednávanému návrhu územní studie Cheznovice:
Nejpozději při veřejném projednání mohou podat dotčené orgány a krajský úřad požadavky a každý může
uplatnit své připomínky.
K požadavkům dotčených orgánů a krajského úřadu a k připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách
se nepřihlíží. Požadavky a připomínky se uplatňují u úřadu územního plánování, Městský úřad Rokycany,
odbor stavební.
Otisk úředního razítka
Ing. Radka Janová, v.r.
vedoucí stavebního odboru
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum zveřejnění na úřední desce:
Vyvěšeno dne:

Datum sejmutí z úřední desky:
Sejmuto dne:

..............................

....................................

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:

V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

..............................

....................................

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Veřejnost: veřejnou vyhláškou
Obec pro kterou je územní studie pořizována:
Obec Cheznovice, IDDS: bk8bnmj
Dotčené orgány:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, IDDS:
5ixai69
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 215, Střed, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, 337 01 Rokycany 1
Dotčené organizace:
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
Zpracovatel územní studie, investor:
Ing. Luděk Novotný, Tyršova č.p. 867, 268 01 Hořovice
BAGGER BS s.r.o., IDDS: cut5n5q

