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o PRoJEnNÁvÁxÍ zanÁxÍ Úznvfiuo PLÁNU

Městský úřad Rokycany, odbor stavební (dále jen "pořizovate1") jako úřad územního plánování příslušný
podle § 6 zákona č, 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební ákon"), na
zák|adé roáodnutí zastupitelstva obce Hradiště zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebniho zákona ve

spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání územního plánu obce

Hradště (dále jen

zadání") a v souladu s § 47 odst. 2 stavebniho zákona omamuje jeho projednávání,

"návth

§eznámení s návrhem zadání:
S návrhem zadáni se veřejnost můžesezrámit ode dne vyvěšení této veřejné lyhlášky. V tištěnépodobě
je knahlédnutí u pořizovatele (PO a ST 7:30-16:30, vostatní dny dle předchozí dohody), na obecním
úřadě Hradiště (dle předchozí dohody) a způsobem umožňujicím dálkové nahlíženíje návrh zadání
vyvěšen na www,rokycany.cz, městský úřad, odbor stavební, územní plány abcí a jejich změny, abec

Hradiště, projednávané zadóní uzemního plánu Hradiště

Pořizovatel zasílá návrh zadáni současně s tímto oznámenímjednotlivě dotčeným orgánům, sousedním
obcím, Krajskému úřadu Plzeňského kraje a obci, pro kterou ho pořizuje.

Lhůtv a znůsobv. iakÝmi lze unlatnit u oořizovatele svůi názor k návrhu zadání:

1) Do i5

dnů ode dne doručenítéto veřejné vyhlášlry můžekaždÝ uplatnit u pořizovatele písemné

připomínky.

2)

Do 30 dnů od obdrženínávrhu zadání mohou dotšenéoreánv a kraiský úřad jako nadřizené
orgány uplatnit u pořizovatele své wiádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního
plánu vyplývajicí z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.

3) Y

téželhůtě uplatní KraiskÝ úřad Ptzeňského kraie jako příslušnýúřad, podle zákona o

posuzování vlivů na životníprostředí, u pořizovatele své g!ry§S. KrajskY úřad jako pffslušný
úřad ve stanovisku uvede, zdamá být návrh územníhoplánu posuzován z hlediska vlivů na životní
prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na
životníprostředí. Pokud má být návrh územníhoplánu posuzován z hlediska vlivů na životní
prostředí nebo pokud příslušný orgán ochrany přírody ve stanovisku podle § 45i zákona o ochraně

přírody a krajiny nevyloučil výmamný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačíoblast,
doplní pořizovatel do návrhu zadánipožadaveknavyhodnocení vlivů naudržitelný rozvoj územi.
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4)
5)
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Do 30 dnů od obdrženínávrhu zadání mohou sousední obce uplatnit své podněty.

Nejpozději 7 dní před uplynutím 30-ti denní lhůty doručípříslušnÝ orgán ochrany přírodv
pořizovateli a příslušnémuúřadu, podle ákona o posuzování vlivů na životn| prostředí, své
stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

6) K

připomínlu{m. wiádřením a podnětům uplatněnÝm Do uvedenÝch lhůtách se nenřihlíží.

otisk úředníhorazitka
Ing. Radka Janová v.r.
vedoucí stavebního odboru

Za správnost vyhotovení: Polák Jaroslav

vwěšení a doručení:
Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřednídesce Obecního úřadu Hradiště a pořizovatele, po dobu
min. 30 dnů a zveřejněna bude spolu s přílohou i způsobem umožňujícímdálkový přístup ve stejné lhůtě.
Patnáctým dnem po dni lyvěšení této ryhlrášky na úřednídesce pořizovatele se tato písemnost považuje
za doručenou.

Datum zveřejnění na úřednídesce:

Vyvěšeno dne:

ť.t, ďpueí W3,?,3J,

Datum sejmutí zúŤedni desky:
Sejmuto dne:
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V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od:

V elektronické podobě umožňující

Vlvěšeno dne:

Sejmuto dne:

4.{ lg

dálkový přístup zveřejněno do:

,!.
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Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzuji rryvěšení a sejmutí oznámení.

