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OZNÁMENÍ 

O VEŘEJNÉM  PROJEDNÁNÍ  NÁVRHU  ZMĚNY  Č. 2  ÚZEMNÍHO 

PLÁNU HLAVŇOVICE 
     MÚ Sušice – OV a ÚP, jakožto pořizovatel územní plánovací dokumentace ve smyslu 

ustanovení § 6 odstavce 1) písmene c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (dále je stavební zákon) a v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona oznamuje 

touto veřejnou vyhláškou konání veřejného projednání návrhu změny č. 2 ÚP Hlavňovice. 

    Změna územního plánu je pořizována zkráceným postupem. Návrh změny č.2 územního plánu 

Hlavňovice bude v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona vystaven u pořizovatele na 

MÚ Sušice – odboru výstavby a územního plánování č. dveří 302 a na OÚ Hlavňovice a 

rovněž na webových stránkách obou úřadů. 

 

Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Hlavňovice 

se bude konat  

22.10.2019 (úterý)  

 od 11.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Hlavňovice. 
 

           Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své písemné 

připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru 

nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

      Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb 

dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky mohou být 

podávány pouze písemně s tím, že vlastníci nemovitostí v jejich odůvodnění uvedou údaje 

z katastru nemovitostí, dokladující dotčená práva a vymezí území dotčené námitkou, zástupce 

veřejnosti uplatňovanou věcně shodnou připomínku. 

     Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska. 

 

      K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 

 

 

Matějková Dana 

úředně oprávněná osoba (107) 

  

 

  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
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Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

Dálkový přístup: 

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

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

Obdrží: 

Obec pro kterou se změna ÚP pořizuje 

Obec Hlavňovice, IDDS: wdxbxxr 

 

Dotčené orgány 
Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologie krajiny a lesa., IDDS: 9gsaax4 

Ministerstvo dopravy, odbor civilního letectví, IDDS: n75aau3 

Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, sekce nerostných surovin, energetiky a hutnictví, IDDS: bxtaaw4 

Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, IDDS: zzjbr3p 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p 

Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, (osobně) 

Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, (osobně) 

Městský úřad Sušice, odbor památkové péče a cestovního ruchu, (osobně) 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: 

samai8a 

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu 

Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, 

Obvodní oddělení Sušice, IDDS: 5ixai69 

 

Nadřízený úřad ÚP 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p 

 

Sousední obce 

Město Hartmanice, IDDS: mknbxxv 

Obec Petrovice u Sušice, IDDS: i5mbxzs 

Obec Velhartice, IDDS: 976bq79 

Městys Čachrov, IDDS: t6vaum5 

 

Zpracovatel změny ÚP 

Ing. arch. Jaroslava Lexová, Klatovská třída č.p. 16, 301 00  Plzeň 

 

Oprávněný investor 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 

 

OÚ Hlavňovice, MÚ Sušice (zveřejnění na úřední desce) 


