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OZNÁMENÍ
O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKRYJE
Městský úřad Rakovník, odbor výstavby a investic, oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen "stavební zákon"),
na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu, usnesením č. 60/2014 ze dne
17.12.2014,s využitím územně analytických podkladů a doplňujících průzkumů a rozborů, zpracoval
v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Josefem
Jedličkou (dále jen "určený zastupitel") Návrh Zadání Územního plánu Skryje a v souladu s § 47 odst. 2
stavebního zákona oznamuje jeho projednávání.
Pořizovatel doručuje návrh zadání

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU.

Pořizovatel v souladu s § 20 stavebního zákona umožňuje veřejnosti seznámit se s návrhem zadání, a to
ode dne jejího vyvěšení, tedy od .11. 2016, na úřední desce Městského úřadu Rakovník a zároveň na
úřední desce Obecního úřadu Skryje.
Vzhledem k rozsahu návrhu zadání územního plánu není účelné na úřední desce vyvěsit celý obsah
návrhu zadání (vyvěšeno je pouze oznámení). Návrh zadání Územního plánu Skryje je k veřejnému
nahlédnutí umístěn na:
 úřední desce Městského úřadu Rakovník umožňující dálkový přístup
 internetových stránkách města Rakovník http://www.mesto-rakovnik.cz/uzemni-planovani/
 Městském úřadu Rakovník, odbor výstavby a investic, oddělení – úřad územního plánování a
regionálního rozvoje, Husovo náměstí 27, Rakovník
 úřední desce Obecního úřadu Skryje umožňující dálkový přístup
 Obecním úřadu Skryje
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Každý může uplatnit u pořizovatele písemné připomínky
do 15 dnů ode dne doručení, tj. do 15.12.2016

Pořizovatel zasílá jednotlivě návrh zadání dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu.
K návrhu zadání u pořizovatele
do 30 dnů od jeho obdržení

- uplatní stanovisko krajský úřad jako příslušný úřad,
- mohou uplatnit vyjádření dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán,
- mohou uplatnit podněty sousední obce.
Nejpozději 7 dní před uplynutím uvedené lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli
stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

František Marvan
referent územního plánování a regionálního rozvoje
otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Příloha :
Návrh Zadání Územního plánu Skryje

Vyvěšeno: 15. 11. 2016
Doručeno: ……………………….
Sejmuto: …………………………
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Obdrží:
doporučeně do vlastních rukou
Pořizující obec:
Obec Skryje, IDDS: p64bw4x
Určený zastupitel:
Ing. Josef Jedlička, OÚ Skryje č.p.15, 27042
Dotčené orgány
Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu, IDDS: n75aau3
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Praha,
IDDS: hjyaavk
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor speciální stavební úřad, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo vnitra, Odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp
Ministerstvo zdravotnictví, Odbor investičního rozvoje, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo kultury, Sekce pro kulturní dědictví, IDDS: 8spaaur
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy, IDDS: 9gsaax4
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, IDDS: keebyyf
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, IDDS: keebyyf
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, IDDS: keebyyf
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, Oddělení veterinární hygieny Rakovník, IDDS: wx98b5p
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Rakovník, IDDS:
hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, stanice Rakovník, IDDS: dz4aa73
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Středočeský kraj, IDDS: hq2aev4
Obvodní báňský úřad pro území města Prahy a kraje Středočeského, Pracoviště Praha, IDDS: ixaaduf
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, IDDS: ffydyjp
Městský úřad Rakovník, Odbor dopravy, Husovo náměstí č.p. 27, 269 01 Rakovník 1
Městský úřad Rakovník, Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu,
Husovo náměstí č.p. 27, 269 01 Rakovník 1
Městský úřad Rakovník, Odbor životního prostředí, Husovo náměstí č.p. 27, 269 01 Rakovník 1
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Brandýs nad Labem, IDDS: e8jcfsn
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Střední Čechy, IDDS: ffydyjp
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Rakovník,
IDDS:z49per3
Sousední obce:
Obec Hřebečníky, IDDS: 2dqavgx
Obec Karlova Ves, IDDS: s57b798
Obec Čilá, IDDS: xseay45
Obec Broumy, IDDS: i5wayyk
Obec Líšná, IDDS: 2k2b2hw
Obec Ostrovec-Lhotka, IDDS: te5aprb
Městský úřad Beroun, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: 2gubtq5
Městký úřad Rokycany, Odbor stavební, IDDS: mmfb7hp
Obec Podmokly, IDDS: h23ay86
Krajský úřad:
Krajský úřad Středočeského kraje, IDDS: keebyyf

