OBECNÍ ÚŘAD TŘEBICHOVICE
Třebichovice 89, 273 06 Libušín
IDDS: rhmbsh2

OZNÁMENÍ
Obecní úřad Třebichovice, příslušný k pořizování změn č. 4 územního plánu Třebichovice dle § 6 odst. (2) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „Stavební zákon“), oznamuje
v souladu s § 50 odst. (2) Stavebního zákona

společné jednání
o návrhu změn č. 4 územního plánu Třebichovice
Společné jednání se bude konat na obecním úřadě v Třebichovicích dne

15. prosince 2016 od 15.00
Návrh změn č. 4 územního plánu Třebichovice (dále jen Změny č. 4) je zveřejněn na internetových stránkách obce
Třebichovice (www.trebichovice.cz). K veřejnému nahlédnutí je dokumentace návrhu Změn č. 4 na Obecním úřadě
Třebichovice (tel. č. 312 672 216) a u oprávněné úřední osoby pořizovatele, Ing. Ondřej Kalivody, Ph.D. (tel.
č. 606 275 747).
Do 30 dnů od společného jednání mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska. Uplatněná stanoviska musí
obsahovat zejména (viz Metodické doporučení Stanoviska dotčených orgánů k územně plánovací dokumentaci
MMR/ÚÚR 2014):


ustanovení zvláštního zákona, na jehož základě uplatňuje dotčený orgán své stanovisko;



sdělení stanoviska (souhlasné / podmíněně souhlasné s věcnou podmínkou / nesouhlasné) včetně ustanovení
zvláštního právního předpisu, o které své stanovisko opírá;



odůvodnění stanoviska, včetně odůvodnění každé z případných podmínek souhlasného stanoviska. Obsah
podmínek musí reagovat na věcné řešení Změn č. 4 (nejedná se o obecné požadavky).

Vyjádření, která nesplní náležitosti stanoviska (zejména 1. a 2. bod), budou vyhodnocena jako připomínky uplatněné
mimo oblast chráněných zájmů dotčeného orgánu.
Do 30 dnů od společného jednání mohou sousední obce uplatnit své připomínky. Uplatněné připomínky musí
obsahovat zejména:
 identifikaci účastníka;


sdělení věcné připomínky k řešení Změn č. 4, včetně odůvodnění připomínky.
Ke stanoviskům a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Součástí Změn č. 4 je překreslení územního plánu Třebichovice na aktuální katastrální mapu. Aktualizované
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití je součástí koordinačního výkresu. Stanoviska a připomínky je možné
uplatňovat i k případným nesrovnalostem v tomto přesazení.
Stanoviska a připomínky zasílejte elektronicky, popř. písemně na adresu obecního úřadu Třebichovice.
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Rozdělovník:
Dotčené orgány:



Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, IDDS: n75aau3
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk



Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví, IDDS: bxtaaw4



Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd



Ministerstvo životního prostředí, OVSS I, IDDS: 9gsaax4



Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Středočeský kraj, IDDS: hq2aev4



Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Kladno, IDDS: z49per3



Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb




Obvodní báňský úřad Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, IDDS: ixaaduf
Krajský úřad Středočeského kraje, IDDS: keebyyf
o odbor životního prostředí a zemědělství,
o odbor dopravy,
o odbor kultury a památkové péče,



Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Kladno, IDDS: hhcai8e



Krajská veterinární správa Státní veterinární správa pro Středočeský kraj – Oddělení veterinární hygieny
Kladno, IDDS: wx98b5p



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kladno, IDDS: dz4aa73



Statutární město Kladno, Magistrátní úřad, IDDS: dyubpcm
o odbor výstavby,
o odbor dopravy a služeb,
odbor životního prostředí.



Sousední obce:


Obec Hrdlív, IDDS: w2nat8b



Město Slaný, IDDS: h3jb7t5



Obec Jemníky, IDDS: 89vanu9



Obec Pchery, IDDS: ue3bwvs




Obec Vinařice, IDDS: 3c3a8ci
Město Libušín, IDDS: mnebsdb



Obec Svinařov, IDDS: xbzauni



Město Smečno, IDDS: xsbbbf6
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