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OZNÁMENÍ
SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU 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) v platném znění (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu
s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu

územního plánu Felbabka
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznamuje, že společné jednání o návrhu územního
plánu se koná

ve čtvrtek 11. ledna 2018 v 9:30 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři úřadu územního plánování (budova č.p. 640, dveře č. 218).
Součástí jednání je výklad autorky územně plánovací dokumentace.
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 z ý v á dotčené orgány, aby uplatnily svá stanoviska

nejpozději do 30 dnů ode dne jednání.
Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit své připomínky. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při
společném jednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. Po
tuto dobu pořizovatel umožní uvedeným orgánům nahlížet do návrhu územního plánu způsobem
umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.mesto-horovice.eu/radnice/uredni-deska/ (Veřejná
vyhláška ÚP Felbabka).
K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.

Ing. Jitka Valečková
samostatný odborný referent
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Obdrží:
- účastníci řízení
Obec Felbabka, IDDS: fwrb5iy
Ing.arch. Michaela Štádlerová, Na Míčánce č.p. 2717/2g, 160 00 Praha 6-Dejvice
Libor Štorkán, Felbabka č.p. 87, prostřednictvím ŠTORKÁN GASTRO s.r.o., IDDS: 2bhwxe3
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
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
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO Brdy, IDDS: ffydyjp
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

