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Městský úřad Hořovice
Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice
Rozdělovník

OZNÁMENÍ
SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ŽEBRÁK

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí (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 zadání
územního plánu města Žebrák pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu
územního plánu města Žebrák.
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznamuje dotčeným orgánům, krajskému úřadu,
obci, pro kterou je územní plán pořizován, a sousedním obcím, že společné jednání o návrhu územního
plánu města Žebrák se koná dne

10. 5. 2018 v 10:00
se schůzkou pozvaných
v kanceláři č. 226 Městského úřadu Hořovice, odbor výstavby a životního prostření, Palackého náměstí č.
p. 640 – 2. patro
Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo
požadováno ve schváleném zadání územního plánu a nebylo proto zpracováno.

Návrh zadání: viz příloha (dálkovým přístupem na http://www.mesto-horovice.eu/radnice/uredni-deska/

návrh zadání územního plánu města Žebrák je připraven k nahlédnutí (Městský úřad Hořovice,
odbor výstavby a životního prostředí, v kanceláři č. 226 – Ing. Grunt, Palackého náměstí č. p.
640 – 2. patro)
Pořizovatel podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
vyzývá
dotčené orgány k uplatnění stanovisek a sousední obce k uplatnění připomínek ve lhůtě 30 dnů ode dne
společného jednání. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.
Příloha pro krajský úřad:
- Návrh územního plánu města Žebrák

Textová část:
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 ÚP Žebrák_výrok text
Výkresová část:
 Výkres základního členění území
 Hlavní výkres
 Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
 Koordinační výkres
 Výkres širších vztahů
 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL
Ing. David Grunt
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Hořovice

Obdrží:
Město Žebrák, IDDS: 5wmbaar
Městský úřad Žebrák, IDDS: 5wmbaar
Bc. Pavel Horázný , Pod Šibencem 384, 267 53 Žebrák (dodejka, určený zastupitel)
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu IDDS: keebyyf
Sousední obce:
Obec Tlustice, IDDS: n66apyf
Obec Praskolesy, IDDS: g7ta7gf
Obec Chlustina, IDDS: 62ca69y
Obec Hředle, IDDS: pz2bs4f
Obec Kotopeky, IDDS: dinj2sy
Obec Točník, IDDS: pziakhe
Obec Drozdov, IDDS: w4eannr
Obec Záluží, IDDS: dugb49z
Dotčené správní orgány:
Krajský úřad Středočeského kraje, IDDS: keebyyf (SEA)
Krajský úřad Středočeského kraje, IDDS: keebyyf (orgán ochrany přírody)
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur
Ministerstvo obrany - AHNM Praha, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo životního prostředí, územní odbor pro stč. oblast a hl. město Prahu, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1, IDDS: bxtaaw4
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, IDDS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun, IDDS: hhcai8e
Obvodní báňský úřad Kladno, pracoviště Praha, IDDS: ixaaduf
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Stč. kraj, IDDS: hq2aev4
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, IDDS: z49per3
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Státní veterinární správa, IDDS: d2vairv
Česká geologická služba, správa oblastních geologů, Klárov 131/3, Praha, IDDS: siyhmun
Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, zde
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí
 odpadové hospodářství, zde
 ochrana přírody a krajiny, zde
 ochrana ZPF, zde
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 státní památková péče, zde
 státní správa lesů, zde
 vodoprávní úřad, zde
Ostatní:
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
Lesy ČR, s. p., Hradec Králové, IDDS: e8jcfsn
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad, zde
Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd
Úřad pro civilní letectví, odbor řízení letového provozu a letišť, IDDS: v8gaaz5
Centrum dopravního výzkumu Praha, divize Praha, IDDS: pzkgw87
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IDDS: a6ejgmx
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