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Městský úřad Horšovský Týn
odbor výstavby a územního plánování
náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn
_________________________________________________________________________________________

VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

Michaela Matějková
379 415 162
m.matejkova@muht.cz

OZNÁMENÍ
TERMÍ NU VEŘEJNÉH O PROJEDNÁNÍ
A V Y S T A V E N Í N Á V R H U K V E Ř E J N É MU N A H L É D N U T Í

ÚZEMNÍHO PLÁNU MÍŘKOV
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Horšovský Týn jako úřad územního plánování
příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 52 odst. 1
stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), termín veřejného projednání, které se uskuteční dne

31. ledna 2011 (pondělí) od 15,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mířkov č.p. 77.
Současně úřad územního plánování sděluje, že návrh bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu
30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky:
−

u pořizovatele tj. úřadu územního plánování v kanceláři odboru výstavby a územního plánování
Městského úřadu Horšovský Týn,

−

v obci, pro kterou je územní plán pořizován, tj. na Obecním úřadě Mířkov č.p. 77.

Poučení:
Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce
veřejnosti.
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a
zástupce veřejnosti námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
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Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad
územního rozvoje, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc.

Ing. Jan Lengál
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
otisk razítka

Doručováno veřejnou vyhláškou.
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce.

Písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
od dne: ..............................

do dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jednotlivě obdrží: (doporučeně)
obec
Obec Mířkov, Mířkov č.p. 77, 346 01 Horšovský Týn
projektant
Sladký & Partners s.r.o., IDDS: ewr2srf
sousední obce
Obec Mezholezy, IDDS: qv6bh3v
Obec Semněvice, IDDS: 265a65b
Město Horšovský Týn, náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn
Obec Vidice, IDDS: j4ga4ac
Obec Staré Sedlo, IDDS: 3cybipj
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dotčené orgány
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbory RR, ŽP, DSH, IDDS: zzjbr3p
Městský úřad Horšovský Týn, odbor vnitřních věcí a památkové péče, náměstí Republiky č.p. 52,
346 01 Horšovský Týn
Městský úřad Horšovský Týn, odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí Republiky č.p. 52,
346 01 Horšovský Týn
Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 52,
346 01 Horšovský Týn
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice PK, územní pracoviště Domažlice, IDDS: samai8a
Zemědělská vodohospodářská správa, Haltravská č.p. 438, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1
Obvodní báňský úřad v Plzni, IDDS: m4eadvu
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, P.O.Box č. 3, Hradební č.p. 772/12, 110 15 Praha 1
ostatní
Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště Domažlice, IDDS: mrbaiz9
Pozemkový úřad Domažlice, IDDS: yphaax8
Správa a údržba silnic Domažlice, příspěvková organizace Plzeňského kraje, IDDS: td6kj9t
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9

