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VEŘeJNÁ VYHLÁŠKA
ozNÁMENí
o zAHÁJení ŘízeNío úzeuruíMpLÁNu NEpoMyšL
Městský úřad Podbořany, Stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního

plánování příslušný podle § 6 zákona č. 18312006 Sb., o územnímplánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního
zákona zpracování

Návrhu územníhoplánu Nepomyš!
a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.
Pořizovatel oznamuj e Zahájení Yízenío územnímplánu podle § 52 odst. 1 stavebního
zákona vsouladu s§ 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a oznamu je, že

veřejné projednání Návrhu ÚP NepomyšI
zpracované formou opatření obecné povahy

se koná
24.11.2021 v 15:00 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti OU.Nepom)ršl
"-t

Veřejné projednání bude probíhat v soutadu s usnesením vlády a
hygienickými opatřeními aktuálně platnými v době tohoto jednání.

Součástíprojednání bude odborný výklad.
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Návrh opatření obecné povahy ÚP Nepomyšl, včetně vyhodnocení vlivů na udžitelný
r94voj územíje vystaven k veřejnému nahlédnutína MěÚ Podbořany, Stavební úřad
ÚÚP a na Oú Nepomyšl

-

od 13.10.2021 do 24.11.2021

Po 7,00

-

1

1,30 a

12,00- 16,30 hod

út 7,00 _ 1 1,30 a 12,00

-

15,00 hod

- 1 1,30 a 12,00- 16,30 hod
čt 7,00 - 11,30 a 12,00 - 15,00 hod
Pá7,00 - 11,30 a12,00 - 14,30 hod

St 7,00

Dále je Návrh ÚP Nepomyšl vystaven na internetové adrese www.podborany.net

(Městský úřad Podbořany - odbory úřadu - Stavební úřad - ÚraO územního plánování
- Zprávy) a na www.nepomysl.snadno.eu

Námitkv proti Návrhu ÚP Nepomyšl mohou v souladu s ust. § 52 odst. 2 Stavebního
zákona podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor ve smyslu ust. - 23a Stavebního zákona a zástupce veřejnosti

ve smyslu § 23 Stavebního zákona (dále jen dotčenéosoby).

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání můžekaždý, vsouladu s ust. §
52 odst. 3 uplatnit své připomínky a dotčenéosoby podle odstavce 2, námitky, ve
ktených musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladujícídotčená
práva a vymezit územídotčenínámitkou fti. do 1.12,2021\.

Dotčenéorgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě svá

stanoviska.

K později upIatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 odst,3 Stavebního zákona
uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
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Písemnépřipomínky a námithl můžetepodávat při veřejném projednání nebo zasílat na
adresu:
Městský úřad Podbořany
Stavební úřad - úúp
Mírová 615
441 01 Podbořany

lrena Herejková
Referent stavebn ího úřadu
Oddělení - úřad územníhoplánování

otisk úředního razítka

Lhůta pro vyvěšení:
Veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu min. 15 + 15 dní až do doby veřejného
projednání (tj. od 13,10,2021 do 24,11,2021) a zároveň bude zveřejněna způsobem
umožňuj ícídálkový přístup.
Současně bude zveřejněn návrh opatření obecné povahy ÚP Nepomyšl, způsobem
umožňujícídálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

/0.4l

llu

Sejmuto dne:

Vyvěšení a sejmutí proved!:
Razítko, podpis orgánu, ktený potvrzuje vyvěšeníasejmutí oznámení.

Zveřejnění umožňujícídálkový přístup provedl:
Razítko, podpis orgánu, ktený potvrzuje vyvěšenía sejmutí oznám

Obdrží:
Dotčenéorqánv:
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územníhoplánu, lDDS: n75aau3
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222112, 110 00 Praha 1-Nové Město
Ministerstvo obrany, pracoviště územních plánů, lDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p.221l1, 160 00 Praha G-Hradčany
Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodařenís nemovitým majetkem, odbor územní
správy majetku, IDDS: hjyaavk
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Armádní Servisní, příspěvková organizace, lDDS: dugmkm6
sídlo: Podbabská č.p. 158911, 160 00 Praha 6-Dejvice
Státnípozemkový úřad, Pobočka Louny, lDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024111a, 130 00 Praha 3-ŽiZkov
Ministerstvo zemědělství, lDDS: yphaax8
sídlo: Těšnov č.p. 65/17 , 110 00 Praha 1-Nové Město
Obvodníbáňský úřad, lDDS: rn6aas6
sídlo: Most, 110 00 Praha 1
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor nerostných surovin, IDDS: bxtaaw4
sídlo: Na Františku č.p. 1039132, 1 10 00 Praha 1-Staré Město
M n isterstvo zdravotn ictví, odbor investičn ího rozvoje, l DDS: pv8aaxd
sídlo: Palackého náměstí č.p,37514, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha28
Ministerstvo životníhoprostředí, lDDS: 9gsaax4
sídlo: Vršovická č.p, 1442165, 100 00 Praha 10-Vršovice
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní
pracoviště Louny, lDDS: 8p3ai7n
sídlo: Moskevská č.p. 1531l15, 400 O1 Ústí nad Labem 1
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územníodbor Žatec,lDDS: auyaaOn
sídlo: Horova č.p. 1340110, 4OO O1 Ústí nad Labem 1
Ústecký kraj, lDDS: t9zbsva
- odb, ŽPaz,
- odb. dopravy,
sídlo: Velká Hradební č,p, 31 18148,400 01 Ústí nad Labem 1
VCÚ PoOnořany, památková péče,Mírová č.p, 61 5,441 01 Podbořany
MěU Podbořany, odb. dopravy, Mírová č.p. 615,441 17 Podbořany
Městský úřad Podbořany, krizovéřízenía ochrana obyvatelstva, Mírová č.p.615,
441 01 Podbořany
Městský úřad Podbořany, odborživotníhoprostředí, Mírová č.p.615,
441 01 Podbořany
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Krajské ředitelství policie ÚK, lDDS: a64ai6n
sídlo: Lidické náměstíč.p.899/9, 4OO 01 Ústí nad Labem 1
Agentura ochrany přírody a krajiny Českérepubliky, lDDS: dkkdkdj
sídlo: Kaplanova č.p. 193111, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
i

obce sousedních územních obvodů:

Město Podbořany, Mírová č.p. 615,441 01 Podbořany
Město Vroutek, lDDS: iyjbtza
sídlo: náměstí Míru č.p. 166,439 82 Vroutek
Obec Krásný Dvůr, lDDS:jwmaqq3
sídlo: Krásný Dvůr č,p, 117, 439 72 Krásný Dvůr
Obec Podbořanský Rohozec, lDDS: 8bfjdri
sídlo: Podbořanský Rohozec č,p, 6,441 01 Podbořany

9právněnÝ investor:
CEPS, a.s., lDDS: seccdqd

sídlo: Elektrárenská č.p. 774l2, Praha '10-Michle, 101 00 Praha 101
T-Mobile Czech Republic a.s., lDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkovač.p. 214411, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Povodí Ohře, státní podnik, lDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č,p,4219, 430 03 Chomutov 3
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NadřízenÝ orqán:
Ustecký kraj, odb. územníhoplánovánía stavebního řádu, lDDS: tgzbsva
sídlo: Velká Hradebníč.p.31 18148,400 01 Ústí nad Labem 1

pořizuiícíobec:

Městys Nepomyšl, lDDS: hyía9jy
sídlo: Nepomyšl č.p. 102,439 71 Nepomyšl

PověřenÝ zastupitel:
Josef Lněníček,nepomyšl

zpracovatel:
lng. Václav Jetel, Ph.D., Trojanská 365/145,17100 Praha

t

