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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM 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 zadání změny územního plánu pořídil v souladu s § 50
odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu obce Tlustice 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 změny č. 1 územního plánu obce Tlustice
se koná

ve čtvrtek 5. srpna 2010 v 15:30 hodin
se schůzkou pozvaných ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu Tlustice.
Do návrhu územního plánu je možné nahlédnout u pořizovatele v úřední dny PO a ST 8.00 - 17.00 hod. a
v obci, pro kterou se územní plán pořizuje. Možnost nahlédnutí do dokumentace musí příslušný správní
orgán zajistit po celou dobu vyvěšení oznámení a v průběhu lhůt stanovených pro podání stanovisek,
námitek a připomínek, tj. do veřejného projednání.
Upozornění:
Nejpozději při veřejném projednání mohou podat námitky proti návrhu územního plánu vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. V námitkách
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou. Ve stejném termínu může každý uplatnit své připomínky, k později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám,
k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejpozději 45 dní přede dnem jednání na úředních deskách obecních
úřadů obcí uvedených v rozdělovníku a po 15 dnech sejmuto a 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:
Obdrží:
- účastníci řízení
Obec Tlustice, IDDS: n66apyf
Helena Kaššová, Tlustice č.p. 236, 268 01 Hořovice
- sousední obce:
Město Žebrák, IDDS: 5wmbaar
Obec Kotopeky, IDDS: dinj2sy
Město Hořovice, IDDS: yjmbxfn
Obec Osek, IDDS: cgab43d
Obec Záluží, IDDS: dugb49z
- dotčené správní úřady
Krajský úřad Středočeského kraje, IDDS: keebyyf
Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3
Ministerstvo kultury ČR, IDDS: 8spaaur
Ministerstvo zdravotnictví ČR, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo zemědělství ČR, IČ 00020478, Pozemkový úřad Beroun, IDDS: yphaax8
Ministerstvo životního prostředí ČR, IČ 00164801, územní odbor pro středočeskou oblast a hl. město
Prahu, IDDS: 9gsaax4
Centrum dopravního výzkumu Praha, IČ 44994575, divize Praha, IDDS: pzkgw87
Úřad pro civilní letectví, IČ 48134678, odbor řízení letového provozu a letišť, IDDS: v8gaaz5
Hasičský záchranný sbor Stč. kraje, IČ 70885371, územní odbor Beroun, IDDS: dz4aa73
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
Povodí Vltavy, a.s., IČ 70889953, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
Pozemkový fond ČR, IČ 45797072, územní pracoviště Králův Dvůr, IDDS: mrbaiz9
Státní energetická inspekce, IČ 61387584, územní inspektorát pro Stč. kraj, IDDS: hq2aev4
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IČ 60162694, pracoviště Plzeň, IDDS: hjyaavk
Městský úřad Hořovice, IČ 00233242, odbor technický a dopravní, zde
Městský úřad Hořovice, IČ 00233242, odbor výstavby a životního prostředí, zde
Na vědomí:
Ing.arch. Pavel Koubek, Varšavská č.p. 692/32, 120 00 Praha 2-Vinohrady
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: qihdk9n
NIPI ČR, o.s., IČ 75116120, Krajská organizace Stč. kraje, Náměstí Republiky 3, Nové Město, 110 01
Praha 1
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, závod Praha, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Správa a údržba silnic Kladno, IDDS: 683kxe7
Správa železniční dopravní cesty, s.o., IDDS: uccchjm
Telefonica O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
T-Mobile Czech Republic, a.s., IDDS: ygwch5i
Vodafone Czech Republic, a.s., IDDS: 29acihr
Vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: 7vjgxyf
Zemědělská vodohospodářská správa, Pod Hájem č.p. 324, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, Správa toků, oblast povodí Berounky, IDDS: e8jcfsn

