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OZNÁMENÍ 

O  PROJEDNÁVÁNÍ  NÁVRHU  ZADÁNÍ  ÚZEMNÍHO PLÁNU SRNÍ 

 

Městský úřad Sušice, odbor výstavby a územního plánování, (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního 

plánování příslušný podle § 6  odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení  

územního plánu, na základě územně analytických podkladů a s využitím doplňujících průzkumů a 

rozborů zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným členem 

zastupitelstva (dále jen "určený zastupitel") návrh zadání územního plánu Srní a v souladu s § 47 

odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání. 

Návrh zadání územního plánu bude vystaven u pořizovatele k veřejnému nahlédnutí a to  

na MÚ Sušice, odbor výstavby a územního plánování, č. dveří 302 a na internetových 

stránkách MÚ Sušice po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. 

Projednávaná územně plánovací dokumentace je rovněž k nahlédnutí na Obecním úřadu Srní. 

Pořizovatel doručuje návrh zadání veřejnou vyhláškou. Každý může uplatnit u pořizovatele písemné 

připomínky 

do 15 dnů ode dne doručení. 

 

Pořizovatel zasílá 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. 

 

 

 

 

Matějková Dana 

úředně oprávněná osoba (107) 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

Dálkový přístup: 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

Obdrží: 

Obec pro kterou se ÚP pořizuje 

Obec Srní, IDDS: faebxv3 

 

Dotčené orgány 

Ministerstvo obrany, VUSS Plzeň, IDDS: hjyaavk 

Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologie krajiny a lesa., IDDS: 9gsaax4 

Ministerstvo dopravy, odbor civilního letectví, IDDS: n75aau3 

Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur 

Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku MV, IDDS: 6bnaawp 

Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, sekce nerostných surovin, energetiky a hutnictví, IDDS: bxtaaw4 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, IDDS: n75aau3 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p 

Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, Náměstí Svobody č.p. 138, 342 01  Sušice 

Městský úřad Sušice, odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu, náměstí Svobody č.p. 138, 342 

01  Sušice 1 

Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí Svobody č.p. 138, Sušice I, 342 

01  Sušice 1 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: 

samai8a 

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62 

Obvodní báňský úřad, IDDS: m4eadvu 

Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4 

Správa Národního parku Šumava, oddělení Sušice, IDDS: mmwuufk 

 

Sousední obce 

Obec Modrava, IDDS: vpubxuf 

Obec Prášily, IDDS: 4p7bxzj 

Obec Horská Kvilda, IDDS: b5abxun 

Město Hartmanice, IDDS: mknbxxv 

Město Rejštejn, IDDS: 6g5bxub 

 

Zpracovatel územního plánu 
Ing.arch. Pavel Valtr,  UrbioProjekt Plzeň,  Bělohorská 3, 301 64 Plzeň 

 

 


