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    MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE 

     Odbor stavební a dopravní 

     Masarykovo nám. 143, 336 01  Blovice, tel.: 371 516 111 
 

 

Spis.zn.: MUBlov/05426/20//ST/Ma  V Blovicích, dne 19.3.2021  
Č.j.: MUBlov 04312/21    
Vyřizuje: Ing. Anna Mašková, tel 724549312, 

371 516 179 
   

 
 

 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLOVICE 

 

Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování 
příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě zprávy o uplatňování Územního plánu 
Blovice 12/2017 a na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Blovice ze dne 10.6.2020  zajistil 
zpracování návrhu změny č.1 Územního plánu Blovice. Návrh změny č.1 Územního plánu Blovice je 
pořizován zkráceným postupem v souladu s ustanovením § 55a a § 55b stavebního zákona na základě 
usnesení zastupitelstva města. Ze stanovisek podle § 55a odst. 2 písm. d) a e) nevyplynula potřeba 
zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vlivu na předmět ochrany nebo celistvost EVL nebo 
ptačích oblastí.  

 

Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle § 52  a § 55b 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 Blovice se koná 

dne 22.4.2021 (čtvrtek) v 10.00 hodin  

v sále Lidového domu, Bělohrobského 78, Blovice, 

tohoto projednání je možné se osobně účastnit za podmínky dodržení aktuálních epidemiologických 
nařízení Ministerstva zdravotnictví a Vlády ČR. 

 

Do návrhu změny č.1 Územního plánu Blovice je možné nahlédnout u pořizovatele v úřední dny zejména 
pondělí  a středa 7,00 - 11,00  a 12,00 -17,00 s ohledem na aktuální úřední hodny; případně je možné 
nahlédnout do návrhu u pořizovatele po telefonické domluvě.  
Dále je návrh zveřejněn na oficiálních stránkách města Blovice: https://www.blovice-mesto.cz/mestsky-
urad/odbory-a-oddeleni/odbor-stavebni-a-dopravni/oddeleni-uzemniho-planovani/zpravy-z-oddeleni-
uzemniho-planovani-1/zmena-c-1-uzemniho-planu-blovice-navrh-pro-verejne-projednani-2734cs.html 
 
 
Veřejné projednání se uskuteční zároveň formou vzdáleného přístupu. Bude vysíláno na Youtube 
kanálu města Blovice. Odkaz na Youtube kanál města je možné otevřít z webových stránek města v menu 
„Praktické informace“ a „Online přenosy“, nebo na adrese www.blovice-mesto.cz/online . Na této stránce 
bude v den konání veřejného projednání s dostatečným předstihem zveřejněn také přímý odkaz na přenos 
projednání. V době konání projednání bude možné podávat dotazy k projednávanému návrhu do 
komentáře k videopřenosu.  
 
Upozornění: 

Námitky proti návrhu změny územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne 
veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2  námitky, 
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ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit 
území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce 
veřejnosti. Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu 
změny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.   

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení 
politiky územního rozvoje nebo vydání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo 
regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží. Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují 
písemně. 
 
 
 
Otisk razítka 
 
 
Ing. Anna Mašková v.r. 
vedoucí Odboru stavebního a dopravního MěÚ Blovice 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 30 dnů  
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na elektronické úřední desce po dobu 30 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 

 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 

 

 

Obdrží: 
Město Blovice, IDDS: dv8bxph –zde  
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p 
 
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p 
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor ochrany územních zájmů, odd. ochrany 
územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4 
Ministerstvo životního prostředí, územní pracoviště Plzeň, IDDS: 9gsaax4 
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, IDDS: 5ixai69 
Státní pozemkový úřad, státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, P.O. BOX 22, IDDS: samai8a 
Krajská veterinární správa SVS pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO Český les a KS Plzeň, IDDS: dkkdkdj 
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Městský úřad Blovice, Odbor vnitřních věcí, oddělení školství a památkové péče  
Městský úřad Blovice, Odbor životního prostředí  
Městský úřad Blovice, Odbor stavební a dopravní, oddělení dopravní 
  
 
obce: 
Obec Žákava, IDDS: gj3bv3h 
Obec Ždírec, IDDS: n8ibts5 
Obec Zdemyslice, IDDS: zapbiek 
Obec Seč, IDDS: eusb2z8 
Obec Chocenice, IDDS: vf9bruq 
Obec Měcholupy, IDDS: k22a7k6 
Obec Louňová, IDDS: viya66u 
Město Spálené Poříčí, IDDS: 5m3bhef 
 
oprávnění investoři: 
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd 
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 
určený zastupitel - Bc. Robert Zelenka, Sýkorova č.p. 710, 336 01  Blovice 
urbanista  - Ing.arch. Oldřich Fára, Železniční 28, 326 00  Plzeň 
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