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DLE ROZDĚLOVNÍKU

OZNÁMENÍ
SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU MEZHOLEZY
MěÚ Domažlice, odbor výstavby a 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 schváleného zadání územního plánu pořídil v souladu
s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu .
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznamuje, že společné jednání o návrhu územního
plánu Mezholezy se koná
dne 11. září 2013 v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných dotčených orgánů a sousedních obcí v zasedací místnosti č. dv. 406 (4. patro)
budovy radnice Náměstí Míru 1, Domažlice
Pořizovatel podle § 50 odst. 2 stavebního zákona vyzývá dotčené orgány a krajský úřad, aby uplatnily
svá stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit
své připomínky. Po tuto dobu pořizovatel umožní uvedeným orgánům nahlížet do návrhu územního
plánu. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
Návrh územního plánu Mezholezy bude ve lhů 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky vystaven
k veřejnému nahlédnutí na MěÚ Domažlice, odboru výstavby a územního plánování, především v úřední
hodiny (pondělí a středa 7.00 – 12.00, 12.30 - 17.00 hod., úterý a čtvrtek 7.00 -11.30, 12.00 –15.00 hod.,
pátek 7.00 – 11.30, 12.00 - 14.00 hod.), jinak dle telefonické domluvy (viz. záhlaví tohoto oznámení).
Dálkový přístup k úplnému znění je zajištěn na webových stránkách města Domažlice
www.domazlice.info (v sekci územní plánování), kde je úplný návrh územního plánu zveřejněn jako
příloha tohoto oznámení.
V této lhůtě může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.

Ing. Ivana Sladká
vedoucí odboru výstavby a ÚP
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Úřední deska Městského úřadu Domažlice:

Vyvěšeno dne: .............................
Sejmuto dne: ...............................

Současně MěÚ Domažlice potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a § 20 zákona č. 183/2006 Sb.
Úřední deska obce Mezholezy:

Vyvěšeno dne: .............................
Sejmuto dne: ................................

Současně obec Mezholezy potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a § 20 zákona č. 183/2006 Sb.
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí a oznámení.
Obdrží:
1. Obec Černíkov, IDDS: uxkakdj
2. Obec Němčice, IDDS: us2bny4
3. Obec Úsilov, IDDS: 4uravez
4. Plzeňský kraj, Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova č.p. 18, 306 13 Plzeň
- odbor regionálního rozvoje, (pro tento odbor je určen přiložený návrh územního plánu
Mezholezy)
- odbor životního prostředí
- odbor dopravy a silničního hospodaření
5. Městský úřad Domažlice, odbor dopravy, U nemocnice č.p. 579, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice
6. Městský úřad Domažlice, odbor kanceláře starosty, úsek památkové péče, náměstí Míru č.p. 1, Město,
344 20 Domažlice
7. Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, U nemocnice č.p. 579, Týnské Předměstí, 344 01
Domažlice
8. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, útvar Domažlice, IDDS: p36ab6k
9. Obvodní báňský úřad, IDDS: m4eadvu
10. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, IDDS: 9gsaax4
11. Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
12. Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Plzeňský kraj, IDDS: hq2aev4
13. Krajská veterinární správa, IČO 00018562, pro Plzeňský kraj, Inspektorát Domažlice, IDDS: z5d8b62
14. Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Pozemkový úřad Domažlice, IDDS: z49per3
15. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Domažlice, IDDS: samai8a
16. Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánování, IDDS: n75aau3
17. Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, pracoviště Plzeň, IDDS: hjyaavk
Obec, pro kterou se ÚP pořizuje
18. Obec Mezholezy, IDDS: cafbrh4
Zpracovatel ÚP
19. MASTNÝ - architektonická projektová kancelář, IČO 11620595, Ing. arch. Václav Mastný a kolektiv,
T. G. Masaryka č.p. 9, 301 38 Plzeň 1
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