MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBŘANY
stavební odbor

Náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

Č.j.:
1205/SO/22/
Spis.zn.: 2053/SO/18/
Tel.:
377195848

Dobřany, dne 27.4.2022

Oznámení o zahájení řízení o vydání
územním plánu Nová Ves

Městský úřad Dobřany, stavební odbor jako příslušný správní úřad (dále jen „pořizovatel“)
podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na základě zadání územního plánu Nová Ves
pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona návrh Územního plánu Nová Ves a
projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.
Pořizovatel oznamuje v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona a § 172 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájení řízení o Územním plánu Nová Ves a
dále oznamuje, že veřejné projednání návrhu Územního plánu Nová Ves se bude konat
dne 15.6.2022 od 15.00 hodin,
v budově Obecního úřadu Nová Ves č.p. 153.
Na veřejném projednání bude zajištěn odborný výklad zpracovatele územního plánu. Návrh
Územního plánu Nová Ves bude v tištěné podobě
vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu od 28.4.2022 do 23.6.2022
u pořizovatele na Městském úřadě Dobřany, stavebním odboru, kancelář č. 205a, v budově
radnice, nám. T.G.M. 1, Dobřany, v pracovní dni v otevírací době a na Obecním úřadu Nová
Ves. Zároveň bude ve stejné lhůtě zveřejněn i v elektronické podobě na elektronické úřední
desce Městského úřadu Dobřany na webových stránkách města Dobřany na www.dobrany.cz a
zároveň i na webových stránkách obce Nová Ves.

Upozornění:
1. Námitky proti návrhu změny územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
2. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky
a dotčené osoby podle odstavce 1 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění,
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve
stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§50
stavebního zákona) změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a
námitkám se nepřihlíží.
3. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při
schválení politiky územního rozvoje nebo vydání územního rozvojového plánu, zásad
územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
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4. Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny
identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje a předány na adresu
Městského úřadu Dobřany, nám. T.G.M. 1, Dobřany 334 41, ve výše uvedené lhůtě
(odst. 2).
Otisk úředního razítka
Mgr. David Šmůla
Vedoucí stavebního odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Dobřany a OÚ Nová Ves do
23.6.2022
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Doba zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: od ....................................
do ....................................

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

Obdrží:
Veřejnou vyhláškou
veřejnost
Jednotlivě do vlastních rukou
Dotčená obec
Obec Nová Ves, IDDS: jznbzbb
Zpracovatel ÚP
Ing.arch. Petr Tauš, Bělohorská 3, 301 64 Plzeň
Sousední obce
Město Dobřany, Náměstí T. G. M. č.p. 1, 334 41 Dobřany
Obec Zbůch, IDDS: c23btkp
Statutární město Plzeň, IDDS: 6iybfxn
Obec Líně, IDDS: 74zbtpk
dotčené správní úřady
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
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Státní veterinární správa, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj
- Inspektorát Plzeň, IDDS: z5d8b62
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj, IDDS:
hq2aev4
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8
Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů Praha, IDDS: hjyaavk
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Krajský úřad Plzeňského kraje, všechny příslušné odbory (zejména odbor dopravy a silničního
hospodářství, kultury a památkové péče, životního prostředí, regionálního rozvoje) IDDS:
zzjbr3p
Městský úřad Stod, všechny příslušné odbory (zejména odbor výstavby, životního prostředí,
dopravy)
Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur
Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
ostatní
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

