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OZNÁMENÍ
O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMÍHO 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) v platném znění (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení
územního plánu, na základě územně analytických podkladů a s využitím doplňujících průzkumů a
rozborů zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným členem
zastupitelstva (dále jen "určený zastupitel")

návrh zadání
územního plánu Felbabka
a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání.
Návrh zadání: viz příloha (dálkovým přístupem na http://www.mesto-horovice.eu/radnice/uredni-deska/
nebo v kanceláři úřadu územního plánování).
A) Pořizovatel doručuje návrh zadání veřejnou vyhláškou.

Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. V podání fyzické osoby musí být uvedeno
jméno, datum narození a adresa trvalého bydliště, a event. doručovací adresa nebo identifikátor datové
schránky
B) Pořizovatel zasílá návrh zadání dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu.

Nejpozději do 30 dnů od jeho obdržení
u pořizovatele
- uplatní k návrhu zadání stanovisko krajský úřad jako příslušný úřad,
- mohou uplatnit k návrhu zadání vyjádření dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán,
- mohou uplatnit k návrhu zadání podněty sousední obce.

Nejpozději 7 dní před uplynutím uvedené lhůty
- doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a
krajiny.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k připomínkám
uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Ing. Jitka Valečková
samostatný odborný referent
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dní na úředních deskách MěÚ Hořovice a obecních úřadů
obcí uvedených v rozdělovníku (vč. způsobu umožňujícího dálkový přístup) a po jeho sejmutí neprodleně
vráceno (bez příloh) úřadu územního plánování.
Na http://www.mesto-horovice.eu/radnice/uredni-deska/ zveřejněno dne:
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:
Obdrží (vč. přílohy do DS):
- účastníci řízení
Obec Felbabka, IDDS: fwrb5iy
Libor Štorkán, Felbabka č.p. 87, 268 01 Hořovice, prostřednictvím:
ŠTORKÁN GASTRO s.r.o., IDDS: 2bhwxe3
Ing.arch. Michaela Štádlerová, Na Míčánce č.p. 2717/2g, 160 00 Praha 6 - Dejvice, prostřednictvím:
PAFF - architekti, v. o. s., IDDS: zq8r484
Krajský úřad Středočeského kraje, IDDS: keebyyf
- sousední obce
Obec Podluhy, IDDS: pqkb4zc
Obec Rpety, IDDS: vzjanwa
Městys Jince, IDDS: gewb4e4
Obec Křešín, IDDS: zyva76v
- dotčené správní úřady
Krajský úřad Středočeského kraje, IDDS: keebyyf
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur
Ministerstvo obrany, AHNM Praha, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo obrany, Vojenský lesní úřad, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo životního prostředí, územní odbor pro stč. oblast a hl. město Prahu, IDDS: 9gsaax4
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, IDDS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun, IDDS: hhcai8e
Obvodní báňský úřad, pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, IDDS: ixaaduf
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, CHKO Brdy, IDDS: dkkdkdj
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Stč. kraj, IDDS: hq2aev4
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, IDDS: z49per3
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Státní veterinární správa, IDDS: d2vairv
Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravy, zde
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí / odpadové hospodářství, zde
/ ochrana přírody a krajiny, zde
/ ochrana ZPF, zde
/ státní památková péče, zde
/ státní správa lesů, zde
/ vodoprávní úřad, zde
Na vědomí:
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí / stavební úřad, zde
Městys Jince, stavební úřad, IDDS: gewb4e4
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
Úřad pro civilní letectví, odbor řízení letového provozu a letišť, IDDS: v8gaaz5
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IDDS: a6ejgmx
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

