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- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPAKOVANÉ OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY
O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽÁROVNÁ
MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný úřad územního
plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
v souladu s ust. § 2 odst. 2 písm. a) a § 24 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
opakovaně oznamuje z důvodu nezveřejnění vyhlášky ze strany obce, že v souladu s ust. §
47 odst. 2 stavebního zákona bude
návrh zprávy o uplatňování územního plánu Žárovná
(dále jen „návrh zprávy“), který byl zpracován v souladu s ust. § 55 odst. 1 stavebního
zákona, zveřejněn a vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení
oznámení o projednávání návrhu zprávy na úředních deskách obou úřadů:
a) u pořizovatele MěÚ Vimperk, Nad Stadionem 199, v kanceláři odboru výstavby a
územního plánování – doporučujeme domluvit návštěvu v úředních hodinách (Pondělí a
Středa: 7:30 hod - 11:30 hod, 12:30 hod -17:00 hod) nebo v jiné pracovní dny na
telefonním č. 388 459 058-9
b) u obce Žárovná – doporučujeme domluvit návštěvu v úředních hodinách (Čtvrtek 18:00 –
19:00hod.) nebo v jiné pracovní dny na telefonním č. 388 421 197
Upozornění pro dotčené orgány:
pokud již bylo zasláno stanovisko v řádné lhůtě 23.10 do 22.11.2019, není nutné jej
opakovat, vzhledem k tomu, že obsah návrhu zprávy se neměnil.
V souladu s ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona
I. do 15 dnů od doručení návrhu zprávy může každý u pořizovatele uplatnit písemné
připomínky,
II. do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy mohou dotčené orgány a krajský úřad jako
nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření se svými požadavky na obsah územně

plánovací dokumentace, vyplývající ze zvláštních právních předpisů,
III. do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy mohou uplatnit u pořizovatele své podněty
sousední obce,
IV. nejpozději 7 dní před uplynutím 30 denní lhůty od obdržení návrhu zprávy doručí orgán
ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o
ochraně přírody a krajiny
V. do 30 dnů uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko dle § 10i
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Upozornění:
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Toto oznámení bude vyvěšeno od 04.12.2019. do 06.01.2020 na úředních deskách MěÚ
Vimperk a OÚ Žárovná a též na elektronické úřední desce MěÚ Vimperk
(www.vimperk.cz/cz/uredni-deska/49/) a obce Žárovná (www.zarovna.cz)

Ing. Václav Kokštein
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Příloha: - návrh zprávy
- rozdělovník

A. Údaje o zveřejnění na úřední a elektronické úřední desce MěÚ Vimperk, odbor HB:
- vyvěšeno dne ……04.12.2019………
- sejmuto dne …… 06.01.2020……….
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
Podpis: ……………...

B. Údaje o zveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce obce Žárovná
- vyvěšeno dne ……04.12.2019………
- sejmuto dne …… .06.01.2020……….
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
Podpis: ……………...
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Příloha - rozdělovník
Obdrží na doručenku vyhlášku s přílohou pro zveřejnění:
Město Vimperk – odbor HB (2x na úřední desku a 1x potvrzené vrátit zpět)
OÚ Žárovná (2x na úřední desku a 1x potvrzené vrátit zpět), IČ 005 83 413
S přílohou návrhu zprávy obdrží na doručenku prostřednictvím datové schránky - obec,
krajský úřad, dotčené orgány, oprávněný investor a sousední obce:
 Obec Žárovná (P. Wachtfeitl - určený zastupitel), IČ 005 83 413


Krajský úřad Jč kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 708 90
650:
- odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
- odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (čj. KUJCK 132974/2019)



MěÚ Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk, IČ 002 50 805:
- odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody a krajiny
- vodoprávní úřad
- orgán státní správy lesů
- orgán veř. správy v oblasti odpadového hospodářství
- odbor dopravy a silničního hospodářství – silniční správní úřad (čj. MUVPK-OD
35764/19-NOV)
- odbor školství, kultury a cestovního ruchu – orgán památkové péče (čj. MUVPKŠK 35765/19-NAM)



Ministerstvo ŽP ČR, Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10, IČ 001 64 801



Agentura OPK, Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 629 33 591



Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, IČ 476 09 109 (čj.
MPO 79569/2019)



ČR - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, odd. ochrany územních
zájmů Praha, Hradební 12/772, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1, IČ 601 62 694 (čj.
111893/2019-1150-OUZ-LIT)



Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11, 130 00 Praha 3, IČ 013 12 774



Krajská hygienická stanice Jč kraje v Českých Budějovicích, Na Sadech 1858/25, 370 71
České Budějovice, IČ 710 09 345



Krajská veterinární správa pro Jč kraj, Severní 2309/9, 370 01 České Budějovice, IČ 000
18 562



ČR-Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, 128 00 Praha 2, IČ 613 87 584



Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1, IČ 481 36 069



Hasičský záchranný sbor Jč kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice, IČ 708
82 835 (čj. HSCB-4978-2/2019 UO-PT)



Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11, 301 00
Plzeň, IČ 000 25 844

oprávněný investor:
 Povodí Vltavy s.p., Holečkova 3178/8, 15000 Praha 5, IČ 708 89 953
 E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2121/6, České Budějovice, IČ 280 85 400
sousední obce:
Obec Šumavské Hoštice – IČ 002 50 732
Obec Lažiště – IČ 002 50 520
Obec Radhostice – IČ 002 50 643
Město Vlachovo Březí – IČ 002 50 821

Digitálně podepsal Václav Kokštein
Datum: 29.11.2019 09:56:31 +01:00
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