OBECNí ÚŘAD

Obecní úřad v Cheznovicích
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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 zadání územního plánu pořídil v souladu
s § 50 odst. I stavebního zákona zpracování změny č. 7 návrhu územního plánu sídelního útvaru
Mýto a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.

Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle § 52 odst. I stavebního zákona
v souladu s § 172 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a oznamuje, že
veřejné projednání návrhu územního plánu se koná
dne 18.11.2013

v 15:00 hodin

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Triana ve dvoře MěÚ v Rokycanech. Do návrhu územního
plánu je možné nahlédnout u pořizovatele v úřední dny Po a St 7:30 - 16:30 a v obci, pro kterou se
územní plán pořizuje. Návrh územního plánu je k dispozici i na webových stránkách www.rokvcanv.c7
v sekci Městský úřad, odbor stavební, územní plány obcí, Mýto.
Upozornění:
Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve kterých
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nernovitosrí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska
k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. K později uplatněným stanoviskům,
připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto
skutečnost upozorněny. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto
při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Otisk úředního razítka

Ing. Oldřich Dienstbier
vedoucí stavebního odboru
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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:

Datum zveřejnění na úřední desce:

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámenÍ.

ObdržÍ:
Obec pro kterou je ÚP pořizován, zpracovatel ÚP, pověřený zastupitel:
Město Mýto, !DDS: us5bcm2
Pavel Kořen, Náměstí č.p. 109,33805 Mýto v Čechách
Sousední obce:
Obec Těškov, !DDS: qsua8hv
Obec Sirá, !DDS: 23mbh9c
Obec Cekov, !DDS: 7k5avsa
Obec Kařízek, !DDS: q7pavtw
Obec Cheznovice, !DDS: bk8bnmj
Obec Olešná, !DDS: miwb5hg
Obec Těně, !DDS: jcibj4m
Obec Strašice, !DDS: 58rbiar
Obec Medový Újezd, !DDS: qfua3a7
Obec Holoubkov, !DDS: r59ay5q
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, !DDS: z5d8b62
Krajské řiditelství policie Západočeského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, !DDS:
5ixai69
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
Ministerstvo
Ministerstvo
Ministerstvo

dopravy, !DDS: n75aau3
obrany, !DDS: hjyaavk
průmyslu a obchodu, !DDS: bxtaaw4
vnitra, !DDS: 6bnaawp

Ministerstvo zdravotnictví, LDDS: pv8aaxd
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Ministerstvo zemědělství, IDOS: yphaax8
Ministerstvo životního prostředí, výkon státní správy 1I1,Purkyňova ulice 27,Plzeň, !DOS: 9gsaax4
Ministerstvo kultury, \DOS: 8spaaur
Krajský
Krajský
Krajský
Krajský

úřad
úřad
úřad
úřad

Plzeňského
Plzeňského
Plzeňského
Plzeňského

kraje,
kraje,
kraje,
kraje,

odbor
odbor
odbor
odbor

dopravy a silničního hospodářství, \DOS: zzjbr3p
kultury, \DOS: zzjbr3p
regionálního rozvoje, \DOS: zzjbr3p
životního prostředí, \DOS: zzjbr3p

Obvodní báňský úřad pro úzenú krajů Plzeňského a Jihočeského, !DOS: m4eadvu
Státní energetická inspekce, \DOS: hq2aev4
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, \DOS: me7aazb
Úřad pro civilní letectví, \DOS: v8gaaz5
Ostatní:
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., \DOS: pzkgw87
Česká geologická služba - GEOFOND, Kostelní č.p. 26, 17006 Praha
České radiokomunikace a.s., \DOS: g74ug4f
ČEZ Distribuce a.s., \DOS: v95uqfy
Povodí Vltavy, státní podnik, \DOS: gg4t8hf
Státní pozemkový úřad
Ředitelství silnic a dálnic, Hřímalého č.p. 37, 320 25 Plzeň
RWE Distribuční služby, S.I".O." !DOS: jnnyjs6
Správa a údržba silnic, Roháčova č.p. 773, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany
T-Mobile Czech Republic a.s., \DOS: ygwch5i
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., \DOS: d79ch2h
Vodafone Czech Republic a. s., !DOS: 29acihr
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha - pracoviště Plzeň, \DOS: hjyaavk

