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Karlovy Vary, dne 27.4.2011

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍM PLÁNU OBCE
SMOLNÉ PECE č. 1/2008
Odbor rozvoje a urbanismu, úřad územního plánování 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) (dále jen "stavební zákon"), na základě
zadání změny územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování
návrhu změny územního plánu obce Smolné Pece označené jako č. 1/2008 a projednal ho
s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.
Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona
v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a
oznamuje, že veřejné projednání návrhu územního plánu se koná
14.6.2011 v 10,00 hodin
se schůzkou pozvaných do zasedací síně Obecního úřadu ve Smolných Pecích. Do návrhu
územního plánu je možné nahlédnout u pořizovatele v úřední dny Po a St 8-12 13-17 a v obci,
pro kterou se územní plán pořizuje. Dále je možno do něj nahlédnout na webových stránkách
pořizovatele: www.mmkv.cz (záložka e-služby – územní plánování – pořizování ÚP), nebo
obce: www.smolnepece.cz .
Upozornění:
Nejpozději při veřejném projednání mohou podat námitky proti návrhu územního plánu vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. K později uplatněným námitkám se
nepřihlíží. V námitkách musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky, k později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své
stanovisko k připomínkám a námitkám, k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
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Obdrží:
dotčené orgány– do datových schránek, resp.na interní doručenku:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32
Krajská veterinární správa pro Karlovarský Kraj, IDDS: 7qmain6
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: siqbxt2
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, odbor surovinové a energetické politiky, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IV, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, IDDS: n75aau3
Obvodní báňský úřad v Sokolově, IDDS: 7nyadvm
Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Karlovarský kraj, IDDS: hq2aev4
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, regionální centrum Plzeň, IDDS: me7aazb
Pozemkový úřad, Územní pracoviště Karlovy Vary, IDDS: yphaax8
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, U Spořitelny č.p. 2, 361 20 Karlovy
Vary
Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary 1
Magistrát města Karlovy Vary, oddělení památkové péče, U Spořitelny č.p. 2, 361 20 Karlovy
Vary
Magistrát města Karlovy Vary, SÚ – vodoprávní úřad, U Spořitelny č.p. 2, 361 20 Karlovy Vary
nadřízený orgán územního plánování:
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: siqbxt2
sousední obce – do datové schránky:
Město Nejdek, IDDS: b56bu3f
Město Nová Role, IDDS: y24bcev
Obec Děpoltovice, IDDS: znjbkuz
obec pro kterou se pořizuje – do datové schránky:
Obec Smolné Pece, IDDS: adbbivi
co:
- informační pult – 2 x originál
-vlastní 2x
- a/a

