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OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VANOV
MěÚ Telč, odbor rozvoje a územního plánování, jako úřad územního plánování, na základě žádosti obce Vanov,
podle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, pořizuje Územní plán Vanov a za použití § 55 odst. 2 a dle § 47 odst. 2 stavebního zákona
1.
ZASÍLÁ
návrh zadání Územního plánu Vanov (dále také jen „návrh zadání ÚP“).
Návrh zadání ÚP, který vypracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem obce, je přiložen v příloze
datové schránky (pro doručení datovou schránkou).
Návrh zadání ÚP je také vystaven v elektronické podobě na webových stránkách města Telč:
http://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/udaje_o_projednavane_upd
Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování dále v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona
2.
OZNAMUJE
možnost uplatnit u pořizovatele ve lhůtě do 30 dnů od obdržení návrhu zadání ÚP:
pro dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán - vyjádření, ve kterém lze uvést požadavky na
obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů,

−

− pro sousední obce - podněty.
K vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování dále v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona
3.
OZNAMUJE
povinnost uplatnit u pořizovatele ve lhůtě do 30 dnů od obdržení návrhu zadání ÚP:
−

pro Krajský úřad jako příslušný úřad - stanovisko, ve kterém uvede, zda má být návrh územního plánu
posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí;
ve lhůtě nejpozději 7 dní před uplynutím výše uvedené lhůty:

−

pro příslušný orgán ochrany přírody - stanovisko, které doručí pořizovateli a příslušnému úřadu podle
§ 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

Oznámení o projednání návrhu zadání je zároveň také doručeno veřejnosti veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úředních deskách
MěÚ Telč a ObÚ Vanov pro možnost uplatnění připomínek.
„otisk úředního razítka“

Ing. Eva Přibylová
oprávněná úřední osoba pro územní plánování, referent odboru rozvoje a územního plánování
Městského úřadu Telč
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Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování; č.j. Telč 838/2020 ORÚP ze dne 29.1.2020
Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Vanov

Počet příloh:
1.

Zadání Územního plánu Vanov - NÁVRH

Rozdělovník:

Na doručenku:

nadřízený orgán pro územní plánování
1.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu (ID DS ksab3eu)

dotčené orgány
2. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství (ID DS ksab3eu)
3. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství - ochrana přírody (ID DS ksab3eu)
4. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství - ochrana ZPF (ID DS ksab3eu)
5. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství - ochrana ovzduší (ID DS
ksab3eu)
6. Městský úřad Telč, odb. rozv. a úz.plánování - ochr. památek (kopie)
7. Městský úřad Telč, odbor životního prostředí - ochrana PUPFL (kopie)
8. Městský úřad Telč, odbor životního prostředí - vodní hosp. (kopie)
9. Městský úřad Telč, odbor životního prostředí - ochr. přír. a kraj. (kopie)
10. Městský úřad Telč, odbor životního prostředí - odpadové hosp. (kopie)
11. Městský úřad Telč, odbor životního prostředí - ochrana ZPF (na vědomí - kopie)
12. Městský úřad Telč, odbor dopravy (kopie)
13. Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 12/22, 110 00 Praha (ID DS n75aau3)
14. Ministerstvo ŽP, odb.výkonu st. spr. VII, ochr. výhr. lož.nerostů, prac. Brno, Mezírka 1, 602 00 Brno
(ID DS 9gsaax4)
15. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava (ID DS
4uuai3w)
16. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava (ID DS ntdaa7v)
17. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina se sídlem v Liberci, Tř. 1 máje 858/6,
P.O.BOX 16, 460 01 Liberec 1 (ID DS tqjaduc)
18. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 1039/32, 110 00 Praha (ID DS bxtaaw4)
19. Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení
ochrany územních zájmů Morava, Žižkova 37, 370 04 České Budějovice (ID DS hjyaavk)
20. Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina, Rantířovská 22, 586 05 Jihlava (ID DS 2tg8b9c)
21. Státní pozemkový úřad - KPÚ pro Kraj Vysočinu, Jihlava (ID DS z49per3)
sousední obce
22. Město Telč v zastoupení MěÚ Telč, ORUP (kopie)
23. Obec Vanůvek (ID DS 93aayhk)
24. Obec Řásná (ID DS 3uca9zu)
25. Obec Lhotka (ID DS n8qa642)
26. Obec Hostětice (ID DS jinaymr)
27. Obec Volevčice (ID DS uttbwiw)
obec
28. Obec Vanov (ID DS 8vmbvs4)
oprávnění investoři na území obce
29.
30.
31.
32.

GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27295567 (ID DS rdxzhzt)
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno (ID DS m49t8gw)
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2121/6, 370 01 České Budějovice (ID DS nf5dxbu)
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1 148 00 Praha 4 (ID DS ygwch5i)

na vědomí
33. Městský úřad Telč, odbor stavební úřad (kopie)
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