
 

       

OZNÁMENÍ 
O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU 

 
 

MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí (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 zpracoval v souladu s § 47 
odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem  

návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Točník 
a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání. 

Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání na úřední desce může každý uplatnit své 
připomínky.  

Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své 
požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů, a požadavek na 
vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního 
právního předpisu; ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce. 

K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k připomínkám 
uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 

 
 
 
  
Ing. Jitka Valečková 
samostatný odborný referent 
  
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dní na úředních deskách MěÚ Hořovice a obecních úřadů 
obcí uvedených v rozdělovníku (vč. způsobu umožňujícího dálkový přístup) a po jeho sejmutí neprodleně 
vráceno úřadu územního plánování. 

 
Na http:// www.mesto-horovice.cz zveřejněno dne: 
 
Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí: 
 
 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD Městský úřad 
HOŘOVICE Palackého náměstí 2 
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice 
   
naše zn.: S-MUHO/7247/2011/Va   

Obec Točník  
                         IČ 00509833 
Točník č.p. 1  
267 51  Zdice 
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datum: 18.4.2011  
tel: 311 545 372  
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Obdrží: 
Obec Točník, IDDS: pziakhe 
Petr Mol, Točník č.p. 69, 267 51  Zdice 
-  sousední obce: 
Město Žebrák, IDDS: 5wmbaar 
Obec Drozdov, IDDS: w4eannr 
Obec Bzová, IDDS: kwnbmhg 
Obec Březová, IDDS: nbwav8q 
Obec Hředle, IDDS: pz2bs4f 
-  dotčené správní úřady 
Krajský úřad Středočeského kraje, IDDS: keebyyf 
Ministerstvo životního prostředí ČR, IČ 00164801, územní odbor pro středočeskou oblast a hl. město 
Prahu, IDDS: 9gsaax4 
Ministerstvo zdravotnictví ČR, IDDS: pv8aaxd 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, IDDS: bxtaaw4 
Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3 
Krajská hygienická stanice Stč. kraje, IČ 71009159, územní pracoviště Beroun, IDDS: hhcai8e 
Krajská veterinární správa Stč. kraje, IDDS: 97naik8 
Obvodní báňský úřad Kladno, IČ 00025844, pracoviště Praha, IDDS: ixaaduf 
Správa CHKO Křivoklátsko, IDDS: ik4dyk4 
Státní energetická inspekce, IČ 61387584, územní inspektorát pro Stč. kraj, IDDS: hq2aev4 
Městský úřad Hořovice, odbor výstavba a životního prostředí / státní správa lesů, zde 

/ odpadové hospodářství, zde 
/ ochrana přírody a krajiny, zde 
/ státní památková péče, zde 
/ vodoprávní úřad, zde 

Na vědomí: 
PAFF - architekti, v.o.s., IČ 27442144, Ing. arch. Michaela Štádlerová, IDDS: zq8r484 
Centrum dopravního výzkumu Praha, IČ 44994575, divize Praha, IDDS: pzkgw87 
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u 
České Radiokomunikace, a.s., IDDS: 6nkdkst 
Zemědělská vodohospodářská správa, Rudolfovská tř. č.p. 493/80, České Budějovice 4, 370 01  České 
Budějovice 1 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, IDDS: eaig3gd 
T-Mobile Czech Republic, a.s., IDDS: ygwch5i 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, - závod Praha, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-
Nusle 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Telefonica O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h 
Vodafone Czech Republic, a.s., IDDS: 29acihr 
Vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: 7vjgxyf 
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