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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU (změna termínu)
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen "stavební zákon"), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního
zákona zpracování návrhu Územního plánu Líšná (dále jen "návrh územního plánu") a projednal ho
s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.
Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona v souladu
s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a oznamuje, že veřejné
projednání návrhu územního plánu se koná
27. března 2015 (pátek) od 17:00 hodin
se schůzkou pozvaných v sále místního hostince v obci Líšná. Původní termín (27.2.2015) se tímto ruší
z organizačních důvodů.
Kde je možné do návrhu územního plánu nahlédnout:
Do návrhu územního plánu je možné nahlédnout u pořizovatele v úřední dny Po a St 7:30 - 16:30 a
v obci, pro kterou se územní plán pořizuje. Dálkovým způsobem je možné do návrhu územního plánu
nahlédnout na www.rokycany.cz, městský úřad, odbor stavební, územní plány obcí a jejich změny, obec
Líšná, projednávaný územní plán Líšná. Vystavena je zde aktuální verze vyhotovená v 10/2014.
Jak je možné k návrhu územního plánu vyjádřit svůj názor:
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání je možné k návrhu územního plánu uplatnit:
1) Námitky:
Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
2) Připomínky:
Každý (kdokoliv) může uplatnit své připomínky.
3) Stanoviska:
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem
řešení návrhu územního plánu, které byly od společného jednání změněny.

Č.j. MeRo/330/OST/15

str. 2

Poučení:
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k
podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad
územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
Otisk úředního razítka
Ing. Oldřich Dienstbier
vedoucí stavebního odboru
Program veřejného jednání:
1. Úvod (pořizovatel)
2. Informace o tom, k čemu územní plán slouží (pořizovatel)
3. Slovo starosty (starosta obce)
4. Postup dosavadního pořizování Územního plánu Líšná (pořizovatel)
5. Odborný výklad územního plánu (projektant)
6. Diskuse, dotazy (zodpovídají-pořizovatel, projektant, starosta a přítomní zástupci dotčených
orgánů)
7. Uplatnění námitek, připomínek či stanovisek do protokolu z veřejného jednání
8. Závěr (pořizovatel)
Informace o doručování tohoto oznámení (veřejné vyhlášky):
1. Veřejná vyhláška bude vystavena na úředních deskách MěÚ Rokycany a OÚ Líšná od 19.1.2015
do doby konání veřejného projednání + 7dnů (tj.do 2.4.2015).
2. 15. den po dni vyvěšení je dnem doručení této veřejné vyhlášky (tj. 3.2.2015).
3. Zároveň bude veřejná vyhláška vystavena k dálkovému nahlížení ve stejných lhůtách.
 Obdrží veřejnou vyhláškou:
Veřejnost (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti)
 Obdrží jednotlivě (do datové schránky nebo dodejkou):
Obec, pro kterou je územní plán pořizován:
Obec Líšná, IDDS: 2k2b2hw
Projektant, který bude mít při veřejném projednání odborný výklad:
Ing.arch. Václav Ulč, Částkova č.p. 53, 300 00 Plzeň
AVE architekt a.s., IDDS: nczcy3n
Sousední obce:
Město Zbiroh, IDDS: vtfbad7
Obec Ostrovec-Lhotka, IDDS: te5aprb
Obec Týček, IDDS: 454avu7
Obec Broumy, Obecní úřad Broumy, IDDS: i5wayyk
Obec Bzová, Obecní úřad Bzová, IDDS: kwnbmhg
Obec Drozdov, Obecní úřad Drozdov, IDDS: w4eannr
Městys Cerhovice, Úřad městyse, IDDS: caibe6z
Obec Skryje u Rakovníka, Obecní úřad Skryje u Rakovníka, IDDS: p64bw4x
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Dotčené orgány:
Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a ŽP, IDDS: vtfbad7
CHKO Křivoklátsko, IDDS: dkkdkdj
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Státní veterinární správa, IDDS: z5d8b62
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo nám. č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, 337 01 Rokycany 1
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy, IDDS: 9gsaax4
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 215, Střed, 337 01 Rokycany 1
Obecní úřad Líšná, IDDS: 2k2b2hw
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, IDDS: zzjbr3p
Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur
Krajský úřad:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p
Vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (oprávněný
investor) a ostatní organizace hájící v předmětném území své zájmy:
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., IDDS: pzkgw87
ČEPRO,a.s., IDDS: hk3cdqj
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
R E V O S Rokycany, s. r. o., IDDS: kf2v258
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
RWE Distribuční služby, s.r.o.,, IDDS: jnnyjs6
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
UPC Česká republika, a.s., IDDS: 4hds44f
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., IDDS: iwfuegx
Vodafone Czech Republic a. s., IDDS: 29acihr
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
České radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
Český telekomunikační úřad, IDDS: a9qaats
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, IDDS:
5ixai69
Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: 2gubtq5
Městský úřad Rakovník, úřad územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: qb9bqrd
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: yjmbxfn
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, příspěvková organizace, IDDS:
qbep485

