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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU KRTY
A VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA ŽP

veřejné projednání
Městský úřad Rakovník, Odbor výstavby, Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje (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 zadání pro zpracování návrhu územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního
zákona zpracování Návrhu Územního plánu Krty a Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní
prostředí 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 Krty a Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí
se koná

24. 3. 2021 v 15:00 hodin
v sále kulturního domu Krty čp. 54.
Vzhledem k rozsahu návrhu územního plánu není účelné na úřední desce vyvěsit celý obsah
dokumentace. Vyvěšeno je pouze oznámení a do textové a grafické části Návrhu Územního plánu
Krty a Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí je možno, v souladu s § 20 stavebního
zákona, nahlížet po celou dobu zveřejnění na:






Úřední desce Obecního úřadu obce Krty umožňující dálkový přístup
Úřední desce Městského úřadu Rakovník umožňující dálkový přístup
Internetových stránkách města Rakovník http://www.mesto-rakovnik.cz/uzemni-planovani/
Obecním úřadu obce Krty
Městském úřadu Rakovník, odbor výstavby, oddělení – úřad územního plánování a
regionálního rozvoje, Na Sekyře 166, Rakovník
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Upozornění:
 každý může do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání uplatnit u pořizovatele písemné
připomínky, tj. do 31. 3. 2021 včetně,
 ve stejné lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor
a zástupce veřejnosti uplatnit u pořizovatele písemné námitky, tj. do 31. 3. 2021 včetně,
v námitkách musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezení území dotčené námitkou,
 dotčené orgány a krajský úřad, uplatní ve stejné lhůtě, tj. do 31. 3. 2021 včetně, svá stanoviska
k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám uplatněným po stanovené lhůtě se nepřihlíží. Ke stanoviskům,
námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Ing. Soňa Blovská, v.r.
vedoucí oddělení - úřad územního plánování
a regionálního rozvoje
oprávněná úřední osoba

Příloha:
Návrh Územního plánu Krty pro veřejné projednání a Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní
prostředí

Vyvěšeno: …19. 2. 2021.……………..
(včetně zveřejnění na www.mesto-rakovnik.cz – Úřední deska)

Doručeno: ……………………………….
Sejmuto:…………………………………
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Obdrží:
Pořizující obec:
Obec Krty, IDDS: 4axarre
Určený zastupitel:
Tomáš Paradovský, Krty č.p. 54, 270 33 Jesenice u Rakovníka
Dotčené orgány:
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
• Odbor infrastruktury a územního plánu
• Odbor pozemních komunikací
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor ochrany územních zájmů, oddělení
ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor speciální stavební úřad, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo vnitra, Odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp
Ministerstvo zdravotnictví, Odbor investičního rozvoje, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo kultury, Sekce pro kulturní dědictví, IDDS: 8spaaur
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy, IDDS: 9gsaax4
Krajský úřad Středočeského kraje, IDDS: keebyyf
• Odbor životního prostředí a zemědělství
• Odbor regionálního rozvoje
• Odbor kultury a památkové péče
• Odbor dopravy
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, Oddělení veterinární hygieny Rakovník, IDDS:
wx98b5p
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Rakovník,
IDDS: hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, stanice Rakovník, IDDS: dz4aa73
Městský úřad Rakovník, Husovo náměstí č.p. 27, Rakovník I, 269 01 Rakovník 1
• Odbor dopravy
• Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu
• Odbor životního prostředí
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Středočeského kraje, pobočka Rakovník,
IDDS: z49per3
Obvodní báňský úřad pro území města Prahy a kraje Středočeského, Pracoviště Praha, IDDS: ixaaduf
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Střední Čechy, IDDS: ffydyjp
Sousední obce:
Město Jesenice, IDDS: y8ub2b9
Obec Žďár, IDDS: cmtamci
Obec Drahouš, IDDS: rwnas5x
Obec Velečín, IDDS: kiyawdy
Obec Blatno, IDDS: i24bvzj
Město Kryry, IDDS: tzmbdbq
Obec Petrohrad, IDDS: y5qa333
Sousední ORP, orgán územního plánování:
Městský úřad Kralovice, Odbor regionálního rozvoje a územního plánu, IDDS: jidbxnx
Městský úřad Podbořany, Stavební úřad a vyvlastňovací úřad, IDDS: fh4btis
Oprávněný investor:
ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
RAVOS, s.r.o., IDDS: 5j2tri3
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Krajský úřad:
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: keebyyf
Zpracovatel:
Ing.arch. Martina Tunková, Krajníkova č.p. 113, 252 29 Dobřichovice

