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DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH
ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POBĚŽOVICE
MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování (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 rozhodnutí zastupitelstva
obce zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh
zadání územního plánu Poběžovice.
Návrh zadání územního plánu obsahuje:
- body a) – g) viz příloha - Návrh zadání územního plánu (ÚP) Poběžovice,
- grafická příloha: Schéma záměrů a podnětů pro zadání ÚP Poběžovice, včetně detailů sídel.
Řešené území: k.ú. Poběžovice u Domažlic, Sedlec u Poběžovic, Ohnišťovice, Sezemín, Šibanov, Šitboř,
Zámělíč.
Návrh zadání ÚP Poběžovice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí

v termínu od 8.12. 2017 do 8.1. 2018
(tj. po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání zadání na úřední desce)
- na MěÚ Domažlice, odboru výstavby a územního plánování, především v úřední hodiny (pondělí a
středa 7.00 – 12.00, 12.30 - 17.00 hod., úterý a čtvrtek 7.00 -11.30, 12.00 – 15.00 hod., pátek 7.00 –
11.30, 12.00 - 14.00 hod.), jinak dle telefonické domluvy (viz. záhlaví tohoto oznámení).
- na Obecním úřadě v Hradišti
- Dálkový přístup k úplnému znění je zajištěn na webových stránkách města Domažlice
www.domazlice.eu (v sekci Městský úřad, Územní plánování, Poběžovice), kde je úplný návrh zadání
zveřejněn jako příloha tohoto oznámení.
URL: https://www.domazlice.eu/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany/pobezovice-/

OZNÁMENÍ
O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU POBĚŽOVICE
MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování (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 rozhodnutí zastupitelstva
obce zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh
zadání územního plánu (ÚP) Poběžovice a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho
projednávání.

Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání na úřední desce může každý uplatnit své
připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit
u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů, a
požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu
podle zvláštního právního předpisu; ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední
obce.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k připomínkám
uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Upozornění pro dotčené orgány:
Ve stanovisku dotčeného orgánu musí být uveden odkaz na ustanovení speciálního zákona, podle nějž se
uplatňuje. Vyjádření souhlasu nebo formulace věcných podmínek musí být adekvátní k podrobnosti
projednávané územně plánovací dokumentace. Ve stanovisku budou uvedena jednotlivá ustanovení
zákona, o která se jednotlivé podmínky opírají. Veškeré podmínky i souhlasné stanovisko bude náležitě
odůvodněno (budou např. vypsány podklady, ze kterých bylo vycházeno, úvahy, kterými se dotčený
orgán řídil apod.). V případě, že se pořizovatel bude domnívat, že se jedná o nezákonné stanovisko tzn.
bude v rozporu s právními předpisy (speciálními zákony, správním řádem atd.), vyvolá rozpor nebo toto
stanovisko nebude respektovat.

Michal Szmigiel
zástupce vedoucí odboru výstavby a ÚP
Za správnost: Bc. Jiří Pivoňka
Příloha:
- Návrh zadání ÚP Poběžovice
- Schéma záměrů a podnětů pro zadání ÚP Poběžovice (Z.0 - Z.9)
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Úřední deska městského úřadu Domažlice:

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

Současně MěÚ Domažlice potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a § 20 zákona č. 183/2006 Sb.
Úřední deska města Poběžovice:

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

Současně město Poběžovice potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a § 20 zákona č. 183/2006 Sb.
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí a oznámení.

Obdrží:
Navrhovatelé (dodejky)
1. MěÚ Domažlice - ÚŘEDNÍ DESKA, IDDS: q25byeg
sídlo: U Nemocnice č.p. 579, Domažlice
Dotčené orgány
2. Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, U nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice

3. Městský úřad Domažlice, odbor dopravy, U nemocnice č.p. 579, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice
4. Městský úřad Domažlice, odbor kanceláře starosty, úsek památkové péče, náměstí Míru č.p. 1, Město,
344 20 Domažlice
5. Správa CHKO Český les, IDDS: p89dyjj,
sídlo: náměstí Republiky č.p. 110, 348 06 Přimda
6. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice,
IDDS: z49per3,
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
7. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, útvar Domažlice, IDDS: p36ab6k
sídlo: Břetislavova č.p. 158, , 344 01 Domažlice
8. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Domažlice, IDDS: samai8a
sídlo: Školní č.p. 111, 344 01 Domažlice 1
9. Krajská veterinární správa, pro Plzeňský kraj, Inspektorát Domažlice, IDDS: z5d8b62
sídlo: Haltravská č.p. 437, 344 01 Domažlice 1
10. Obvodní báňský úřad, IDDS: m4eadvu
sídlo: Hřímalého 11, 320 25 Plzeň
11. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, IDDS: 9gsaax4
sídlo: Purkyňova 27, 301 00 Plzeň 1
12. Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
sídlo: Na Františku č.p. 32, 110 00 Praha 1
13. Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánování, IDDS: n75aau3
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 15 Praha 1
14. Ministerstvo obrany ČR - Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury Praha, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6
15. Plzeňský kraj, Krajský úřad Plzeň.kraje, IDDS: zzjbr3p
− odbor životního prostředí
− odbor regionálního rozvoje
− odbor dopravy a silničního hospodářství
− odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
sídlo: Škroupova č.p. 18, 306 13 Plzeň
Sousední obce:
16. Obec Drahotín, IDDS: eqvau7a,
sídlo: Drahotín č.p. 72, 345 22 Poběžovice
17. Obec Hvožďany, IDDS: xzqb554, sídlo: Hvožďany č.p. 27, 345 22 Poběžovice
18. Město Hostouň, IDDS: eptbknp
sídlo: Dobrohostova č.p. 110, 345 25 Hostouň u Horšovského Týna
19. Obec Hora Svatého Václava, IDDS: ph6au76
sídlo: Hora Svatého Václava č.p. 6, 345 22 Poběžovice
20. Obec Rybník, IDDS: yziavaa,
sídlo: Rybník č.p. 10, 345 25 Hostouň
21. Obec Nemanice, IDDS: ne5bh5t, sídlo: Nemanice č.p. 17, 345 36 Nemanice
22. Obec Mnichov, IDDS: tnibif5,
sídlo: Mnichov č.p. 73, 345 22 Poběžovice
23. Obec Nový Kramolín, IDDS: m2dbigm,
sídlo: Nový Kramolín č.p. 13, 344 01 Domažlice 1
24. Obec Vlkanov, IDDS: ym9bn4u, sídlo: Vlkanov č.p. 24, 345 22 Poběžovice
25. Obec Otov, IDDS: rj9bh68,
sídlo: Otov č.p. 56, 345 22 Poběžovice
26. Obec Meclov, IDDS: ajca9rr,
sídlo: Meclov č.p. 137, 345 21 Meclov
27. Obec Srby, IDDS: bfgayq7,
sídlo: Srby č.p. 70, 346 01 Horšovský Týn
Město, pro které se ÚP pořizuje:
28. Město Poběžovice, náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice

