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OZNÁMENÍ 
 

O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

NEZVĚSTICE V OBDOBÍ 2016 - 2020 

 

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní (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 § 55 stavebního zákona o 

vyhodnocování územního plánu a jeho změny, zpracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh 

zprávy o uplatňování územního plánu Nezvěstice v období 2016 -2020, včetně pokynů pro zpracování 

změny č. 3 územního plánu Nezvěstice (dále jen „zpráva“) a obdobně k § 47 odst. 2 stavebního zákona 

oznamuje její projednávání. 

Návrh zprávy bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení 

na Obecním úřadě Nezvěstice a na Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správním, vzhledem 

k současné epidemiologické situaci doporučujeme před návštěvou využít telefonické domluvy. 

Dálkový přístup k návrhu zadání bude zajištěn na webových stránkách města Plzně (www.plzen.eu -> 

úřad -> elektronická úřední deska -> vlastní) a obce Nezvěstice (https://www.nezvestice.cz/obecni-

urad/uredni-deska/). 

Ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o projednávání na úřední desce může každý uplatnit u 

pořizovatele písemné připomínky. 

Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán 

uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou své požadavky na obsah zprávy vyplývající 

z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. 

V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele své stanovisko, ve kterém uvede, zda 

má být změna územního plánu posuzována z hlediska vlivů na životní prostředí, popřípadě stanoví 

podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

V téže lhůtě mohou sousední obce uplatnit své podněty. 

Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody a krajiny pořizovateli a 

příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 

 

 

 

 

Bc. Petr Pelech 

referent odboru stavebně správního 

Magistrátu města Plzně  

  

 "otisk úředního razítka" 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně a Obecního 

úřadu Nezvěstice. Kompletní písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: .............................. 

 

 

 

Sejmuto z úřední desky  dne: .................................... 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění písemnosti způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

Příloha: 

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Nezvěstice 2016 – 2020, včetně pokynů pro zpracování 

návrhu změny č. 3 územního plánu Nezvěstice 

 

 

Obdrží: 

Obec: 

Obec Nezvěstice, IDDS: pfcbr83 

  

Nadřízený orgán: 

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

  

Dotčené orgány: 

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

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

Magistrát města Plzně, odbor památkové péče, Kopeckého sady č. p. 11, 301 00 Plzeň  

Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, Kopeckého sady č. p. 11, 301 00 Plzeň 

Magistrát města Plzně, odbor dopravy, Škroupova č. p. 5, 301 00  Plzeň  

Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4 

Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk 

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 

Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 

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

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 

Krajská veterinární správa SVS pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62 

Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 

Státní pozemkový úřad Plzeňský kraj, IDDS: z49per3 

Sousední obce: 

Obec Šťáhlavy, IDDS: 7vhbbcq 

Obec Nezbavětice, IDDS: fq7asxh 

Obec Chválenice, IDDS: meqbwqp 

Obec Vlčtejn, IDDS: jj5br4e 

Obec Žákava, IDDS: gj3bv3h 

  

Oprávnění investoři: 

ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd 

České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
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GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 

 

K vyvěšení na úřední desce: 

Obecní úřad Nezvěstice, IDDS: pfcbr83 

Magistrát města Plzně, odbor správních činností, Škroupova č. p. 5, 301 00 Plzeň 
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