
uĚsrsrcÍ ÚŘnu BLoVIcE

odbor stavební a dopravní

Masarykovo nám. 1'43, 336 01 Blovice, tel.: 371 576 Í7Í

Spis.zn.: MUBlov/04826/11//ST/lvIa
Č,i.' MUBlov |0092lI3
Vyřizuje: Ing. Anna Mašková, Mgr.M.Hozmanová

V Blovicích, dne 9.8.2013

OZNAMENI
sPoLEčNÉHo JEDNÁNÍ o NÁVRHU ÚZEMNÍHo PLÁNU

Městský úřad Blovice' odbor Stavební a dopravní (dále jen "pořizovatel''), jako úřad územního plánování

prirrusny pod1e $ 6 odst. 1 zákona č. 18372006 Sb., o územním plánování a stavebním řádrr_(stavební

i,it on) (ait" jen ''stavební zákon''.1' na základé zadání územního plánu pořídil v souladu s $ 50 odst' l
stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu Zákava'

Pořizovatel v souladu s $ 50 odst.2 stavebního zríkona oznamuje, že společné jednání o návrhu

územního plánu se koná

25,9,2013 (středa) v 10.00 hodin

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti č. 1 v pffzemí radnice v Blovicích'

Pořizovatel podle $ 50 odst.2 stavebního zákona v souladu s $ 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb''

správní řád, ve znění pozdějších předpisů

v y zý v á

dotčené orgány, aby uplatnily svá stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě

mohou sou'sední obce uplatnit své připomínky. Po tuto dobu pořizovatel umoŽní uvedeným- orgánům

nahlížet do návrhu územního plánu. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.

Do 30 dnů ode dne doručení můŽe kaŽdý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později

uplatněným připomínkám se nepřihlíží'

Po tuto dobu pořizovatel umoŽní nahlížet do návr'hu územního plánu _ kompletní dokumentace, na MěÚ

Blovice, odbor stavební a dopravní, zejména v úřední dny pondělí a středa 7,00 - l 1'00 a 12'00 -17'00

a na oficiálních stránkách města Blovice: httD://!vrVW.blovicc'meSto.cZlmcstsky-ulad/odbory_a-

ocldelenilstavebni-odbor/zplavv-z-oddel cni -stavebnii.ro/

otisk razítka

Ing. Anna Mašková v.r.
veáoucí odboru stavebního a dopravního MěÚ Blovice

Toto oznámení musí být rryvěšeno na úřední desce po dobu 45 dnů

Vyvěšeno dne: ../.!..,.'{' r.''.!.q.': r
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Toto oznámení musí být vyvěšeno
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na elektronické úřední desce po dobu 45 dnů'

sejmuto dne: .. 1.{.-..t "7-' "' L q"(!' 
"

t',t" .7,,

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení'a 
' ' :,? : 

* / /'L L2)

obdrží:
Krajský úřad Plzeňského kaje' odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p

r'u;'tý ,irua n'"ňského kra]e, odbor dopravy a si1ničního hospodářství'

xrajský úraa Hzeňského kr'aje, odbor životního prostředí,

MÍi rc..tuo zluotního prostředí' územní pracoviště Plzeň, IDDS: 9gsaax4

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3

Ministerstvo vnlra, 
_Policie 

České republiky, oŘ DI Plzeň _ jih, IDDS: 6bnaawp

Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4

Ministerstvo ieměáělrtuí, státní po'emkový úřad, IDDS: z49per3

úasitstý záchranný sbor Plzeňského kraje, P.o' BoX 18]IDPS: p36ab6k

ňaista trygienictí stanice Plzeňského kaje se sídlem v Plzni,.P'o' BoX 22' IDDS: samai8a

Krajská veřerinární správa SVS pro Plzeňský kaj, IDDS: z5d8b62

špr"ava a riaraa silnic Plzeňského kraje, příspěvková 
-o_rganizace' 

IDDS: qbep485

Alentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj

Strítní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb

Povodí V1tavy, státní podnik' IDDS: gg4t8hf

Správa železniční dopravní cesty, stát'ň organizace, S.práva dopravní cesty Plzeň, IDDS: uccchjm

óivoclní báňský úřad pro územi kraj ů P1zeňského a Jihočeského' IDDS: m4eadvu

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

RwE Distribuční služby, s.r''o.' IDDS: jnnyjs6

Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s., IDDS: kÍbeqhh

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
Městský úřaá B1ovice,, o]clbor stavební a dopravní, oddělení dopravní' Masarykovo nám. ě.p. l43' 336 01

Blovice
Městský úřad Blovice, odbor vnitřních věcí, oddělení školStví a památkové péče, Masarykovo nám' č'p'

143, 336 0i Blovice
latjsr<ý riraa B]ovice, odbor'Životního prostředí, Masarykovo nám' č'p' 143' 336 0i Blovice

obec Žákava, IDDS: gi3bv3h
obec Vlčtejn, IDDS: jj5br4e

Obec Zdemyslice, IDDS: zaPbiek
Město Blovice, IDDS: dv8bxph
MěSto spálené Poříčí' IDDS: 5m3bhef
obec Milínov, IDDS: vjnbq3n
obec NezvěStice, IDDS: pfcbr83
obec Šťáhlavy, IDDS: 7vhbbcq

Václav Kotora, ŽÁkava č.p. 11'8,332 04 Nezvěstice

Ing.arch. oldřich F ár a, Železniční 28, 326 00 Plzeň


