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NÁVRH
NA VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání územního plánu
pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu

územního plánu Felbabka
a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.
Pořizovatel návrh územního plánu veřejně projednal a ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil
výsledky projednání a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách podle § 53 odst. 1 stavebního zákona,
který je součástí odůvodnění. Pořizovatel přezkoumal návrh územního plánu a shledal, že je v souladu
s § 53 odst. 4 stavebního zákona a Přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění
pozdějších předpisů.
Pořizovatel podle § 54 odst. 1 stavebního zákona

předkládá návrh na vydání
územního plánu zastupitelstvu obce Felbabka.
Upozornění:
Veřejná vyhláška (jako opatření obecné povahy) musí být v případě schválení návrhu vyvěšena po dobu
15 dnů na úřední desce obecního úřadu obce Felbabka a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšená část opatření obecné povahy musí být doplněna o údaje o možnosti nahlédnutí do příloh.
Po nabytí účinnosti veřejné vyhlášky je nutné vyhlášku s údaji o vyvěšení vč. přiložené tištěné verze
dokumentace vrátit pořizovateli k doplnění záznamu o účinnosti.

Ing. Jitka Valečková
samostatný odborný referent

Příloha:

návrh opatření obecné povahy – veřejné vyhlášky o vydání územního plánu
dokumentace územního plánu (1x výtisk + 1x CD)
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Obdrží:
Obec Felbabka, IDDS: fwrb5iy
Na vědomí:
Ing.arch. Michaela Štádlerová, IDDS: cbj6si4
Libor Štorkán, Felbabka č.p. 87, 268 01 Hořovice, prostřednictvím IDDS: 2bhwxe3

