Spis.zn.: SÚ/5118/18/Bar

Karlovy Vary, dne 14.8.2018

Č.j.: 9752/SÚ/18

Vyřizuje: Mgr. Jan Bartoň, tel 353 152 651
Spisový znak: 326.1
Skartační znak: A/20

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SMOLNÉ PECE
Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary (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"), předkládá podle § 55 odst. 1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška") k projednání Zprávu o uplatňování Územního plánu
Smolné Pece.
Pořizovatel doručuje návrh zprávy o uplatňování územního plánu veřejnou vyhláškou. Každý může uplatnit u pořizovatele:
-

písemné připomínky do 15 dnů ode dne doručení.

Pořizovatel zasílá návrh zprávy o uplatňování územního plánu dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu.
Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Smolné Pece:
-

mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah
návrhu zprávy o uplatňování územního plánu,

-

sousední obce mohou uplatnit podněty.

-

V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko.

-

Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu
stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Smolné Pece je dostupný k veřejnému nahlédnutí na úřední desce Obce
Smolné Pece a Magistrátu města Karlovy Vary, na elektronické vývěsce Obce Smolné Pece (http://www.smolnepece.cz/ –
– záložka úřední deska) a Magistrátu města Karlovy Vary (www.mmkv.cz – záložka úřední deska – územně plánovací
dokumentace). Dále je k nahlédnutí na Obecním úřadě obce Smolné Pece a u pořizovatele, tj. na odboru úřad územního
plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, Karlovy Vary, kancelář č. 432 (doporučujeme
úřední dny, Po a St, 8 - 17 hodin).

[otisk úředního razítka]
Ing. arch. Irena V á c l a v í č k o v á
vedoucí oddělení úřad územního plánování
Příloha:
-

návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Smolné Pece
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Veřejná vyhláška je doručena 15. dnem ode dne vyvěšení.
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce Obce Smolné Pece a Magistrátu města Karlovy Vary

Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Obec, pro kterou se pořizuje:
Obec Smolné Pece, IDDS: adbbivi
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Pracoviště Karlovy Vary, IDDS: t3jai32
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj, IDDS: g8w8b9n
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: siqbxt2
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, IDDS: siqbxt2
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, Moskevská č.p. 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 1
Magistrát města Karlovy Vary, odbor památkové péče, U Spořitelny č.p. 538/2, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 5
Magistrát města Karlovy Vary, odbor ÚÚPaSÚ - vodoprávní úřad, U Spořitelny 2, 360 21 Karlovy Vary
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, U Spořitelny č.p. 2, 360 05 Karlovy Vary 5
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, IDDS: n75aau3
Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IV, IDDS: 9gsaax4
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadvm
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj, IDDS: hq2aev4
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, IDDS: z49per3
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce surovin a energetiky, odbor surovinové politiky, IDDS: bxtaaw4
Sousední obce:
Město Nejdek, IDDS: b56bu3f
Obec Děpoltovice, IDDS: znjbkuz
Město Nová Role, IDDS: y24bcev
Oprávněný investor v obci:
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Nadřízený správní orgán:
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: siqbxt2
co:
- informační pult MMKV – úřední deska 2x
- vlastní 2x
- a/a 1x

