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DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MUTĚNÍN
MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování (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 rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu,
na základě územně analytických podkladů a s využitím doplňujících průzkumů a rozborů zpracoval
v souladu s § 47 stavebního zákona ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva (dále jen "určený
zastupitel") návrh zadání územního plánu Mutěnín.
Návrh zadání územního plánu Mutěnín obsahuje:
a) - body a) - h) viz textová příloha Návrh zadání územního plánu Mutěnín
b) - grafická příloha - Orientační schéma známých záměrů pro návrh zadání územního plánu Mutěnín
Návrh zadání bude vystaven k veřejnému nahlédnutí na obecním úřadě v Mutěníně a na MěÚ Domažlice,
odboru výstavby a územního plánování, především v úřední hodiny (pondělí a středa 7.00 – 12.00, 12.30
- 17.00 hod., úterý a čtvrtek 7.00 -11.30, 12.00 –15.00 hod.), jinak dle telefonické domluvy (viz. záhlaví
tohoto oznámení).
Dálkový přístup k úplnému znění je zajištěn na webových stránkách města Domažlice www.domazlice.eu
(v sekci Městský úřad, Územní plánování), kde je úplný návrh zadání zveřejněn jako příloha této veřejné
vyhlášky

OZNÁMENÍ
O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování (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 rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu,
zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva (dále
jen "určený zastupitel") návrh zadání územního plánu Mutěnín a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního
zákona oznamuje jeho projednávání.
Ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o projednávání návrhu zadání na úřední desce
může každý uplatnit své připomínky. Do 30 dnů od obdržení tohoto oznámení a návrhu zadání mohou
dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky (vyjádření) na obsah
územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů a územně plánovacích podkladů. Nejpozději
7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody stanovisko podle § 45i zákona o
ochraně přírody a krajiny a stanoví, zda má být návrh územního plánu posuzován z hlediska vlivů na
životní prostředí, popřípadě stanoví podrobnější podmínky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí.
POČET LISTŮ: 3

Návrh zadání územního plánu Mutěnín je doručován veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004
Sb. správního řádu.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Ing. Ivana Sladká
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Úřední deska městského úřadu Domažlice:

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

Současně MěÚ Domažlice potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a § 20 zákona č. 183/2006 Sb.
Úřední deska obce Mutěnín:

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

Současně Obec Mutěnín potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a § 20 zákona č. 183/2006 Sb.
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí a oznámení.

Příloha
- návrh zadání územního plánu Mutěnín

Obdrží:
1. Krajský úřad Plzeňského kraje, IDDS: zzjbr3p, sídlo: Škroupova č.p. 18, , 306 13 Plzeň
- odbor regionálního rozvoje
- odbor životního prostředí
- odbor dopravy a silničního hospodaření
2. MěÚ Domažlice - ÚŘEDNÍ DESKA, IDDS: q25byeg
sídlo: U Nemocnice č.p. 579, Domažlice
3. MěÚ Domažlice, odbor dopravy, U nemocnice č.p. 579, 344 00 Domažlice
4. MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, U nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1
5. MěÚ Domažlice,odb. kancelář starosty,odd. školství, kultury, tělovýchovy a vnějších vztahů, náměstí
Míru č.p. 1, 344 01 Domažlice 1
6. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, útvar Domažlice, IDDS: p36ab6k
sídlo: Břetislavova č.p. 158, , 344 01 Domažlice
7. Obvodní báňský úřad, IDDS: m4eadvu
sídlo: Hřímalého 11, 320 25 Plzeň
8. Ministerstvo obrany ČR - Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury Praha, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6
9. Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánování, IDDS: n75aau3
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 15 Praha 1
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10. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, IDDS: 9gsaax4
sídlo: Purkyňova 27, 301 00 Plzeň 1
11. Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
sídlo: Na Františku č.p. 32, 110 00 Praha 1
12. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, IDDS:
z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
13. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Domažlice, IDDS: samai8a
sídlo: Školní č.p. 111, 344 01 Domažlice 1
14. Krajská veterinární správa, pro Plzeňský kraj, Inspektorát Domažlice, IDDS: z5d8b62
sídlo: Haltravská č.p. 437, 344 01 Domažlice 1
15. Správa CHKO Český les, IDDS: p89dyjj
sídlo: náměstí Republiky č.p. 110, 348 06 Přimda
16. Město Bělá nad Radbuzou, IDDS: 4jwb3jv
sídlo: Náměstí č.p. 200, 345 26 Bělá nad Radbuzou
17. Město Hostouň, IDDS: eptbknp
sídlo: Dobrohostova č.p. 110, 345 25 Hostouň u Horšovského Týna
18. Obec Drahotín, IDDS: eqvau7a
sídlo: Drahotín č.p. 72, 345 22 Poběžovice
19. Obec Hora Svatého Václava, IDDS: ph6au76
sídlo: Hora Svatého Václava č.p. 6, 345 22 Poběžovice
20. Obec Rybník, IDDS: yziavaa
sídlo: Rybník č.p. 10, 345 25 Hostouň
21. Obec Mutěnín, Mutěnín č.p. 60, 345 25 Hostouň
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