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Spisová značka: 258712015
Vyřizuje: lng. Marce|a Šebe|íková
Te|eÍon: +420 388 459 058
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Adresát:
dIe rozdělovníku

. VEŘEJNÁ vvnlÁŠrn -
ozNÁMEt,tío veŘEJNÉM PRoJEDNÁvÁnrí NÁVRHU ZMĚNY č. 1o Úp xvu.oR

odbor výstavby a územního p|ánování MěÚ Vimperk, jako příslušný úřad Územního
p|ánování pod|e $ 6 odst. 1 písm. c) zákona č' 18312006 Sb., o územním p|ánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,pořizovatel.. a ,,stavební zákon.'), v
sou|adu s $ 52 stavebního zákona, ve spojení s ustanovením $ 171 až 174 zákona ě.
50012004 Sp', správnířád, v p|atném znění,

oznamuje

veřejné projednání návrhu změny č. 10 územního plánu sídelního útvaru Kvi|da (dá|e
jen,,změna ÚpsÚ..)

dne 26. září2017 v 10:00 hodin

ve společenském sále obce Kvilda

Upravený a posouzený návrh změny UPSÚ je vystaven k veřejnému nah|édnutí od 25.
srpna do 03. říina 2017

a) u pořizovate|e na MěÚ Vimperk, Nad Stadionem 199, v kanceláři odboru výstavby a
Územního p|ánování _ doporučujeme dom|uvit návštěvu v úředních hodinách (Ponděií a
Středa: 7:30 hod - 11:30 hod, 12:30 hod -17:00 hod) nebo vjiné pracovní dny na
te|eÍonním č. 388 459 058

b) na oÚ t<vitda _ doporučujeme dom|uvit návštěvu v úředních hodinách (Pondě|í, Středa
08:00 - 16:00 hod) nebo v jiné pracovní dny na te|efonním č' 388 435 522,

l. Pod|e $ 52 odst' 2 stavebního zákona mohou pouze v|astníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti up|atnit námitky,
nejpozději však do 7 dnů od veřejného projednání (tj. 03' října 2017)

ll. Pod|e $ 52 odst. 3 stavebního zákona můŽe každÝ up|atnit své připomínkv. neioozděii
vŠak do 7 dnů od veřejného projednání (tj. 03. října 2.BJ'11ii?i|.Bf's?iY1:lilffIB!:'ď.



!ll. Dotčené orgány a krajský úřad up|atní v sou|adu s ust. $ 52 odst' 3 stavebního zákona
stanoviska k částem řešení, které by|y od spo|ečného jednání změněny, nejpozději do 7
dnů od veřejného projednání (tj.03. října2017)

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřih|íží.

Toto oznámení bude vyvěšeno od 25. srpna do 03. řiina 2017 na úředních deskách MěÚ
Vimperk a oÚ Kvi|da atéŽ na elektronické úřední desce MěÚ Vimperk (www.vimoerk.cz) a
obce Kvilda (www.sumava.neVkvi|dď).

Ing. Vác|av Kokštein
vedoucí odboru výstavby a Územního p|ánování

Upozornění:
Vznesené námitky a připomínky musí být v písemné podobě a musí obsahovat údaje
katastru nemovitostí, dok|adující dotčená práva, musí být Vymezeno Území dotčené
námitkou či připomínkou a uvedeno zdůvodirění námitky či připomínky, dále nesmí chybět
podpis osoby, která námitku či připomínku up|atňuje, a její adresa trva|ého bydIiště' popř.

adresa doručovací.

Příloha - rozdělovník
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obdrží na doručenku:
Město Vimperk _ odbor HB (2x na úřední desku a 1x potvrzené vrátit zpět)
oU Kvi|da (2x na úřední desku a 1x potvrzené vrátit zpět) , |C 002 50 51 1

Úoaje o zveřejnění na úřednídesce:

1. Úrední deska MěÚ vimperk, odbor HB:

Vyvěšeno: 25'08'2017
Sejmuto: 03.10.2017

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšenía sejmutí:

2. Elektronická úřední deska MěÚ Vimperk, odbor Šxcn:

Vyvěšeno: 25.08'2017
Sejmuto: 03.10.2017

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšenísejmutí:

3. Úrední deska a elektronická úřední desce oÚ t<vilda:

VyvěŠeno: 25'08'2017
Sejmuto: 03.10.2017

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Přík|ad písemné námitky:

Jan Nepomucký, bytem trva|e Horní 24, P|zeň, s doručovací adresou Do|ní 23, BřeŽany
up|atňuje jako v|astník pozemku p.č. 123 v kat. území Borovany tuto námitku k návrhu
změny č. 10 UP Borovany:
- návrh zahrnuje pozemek p.č. 123 do zastavitelných p|och pro bydlení. S tímto návrhem
nesouhlasím, protoŽe nezamýš|ím v doh|edné budoucnosti pozemek vyuŽít pro jakouko|iv
stavbu a jedná se o pozemek zemědě|sky obhospodařovaný' Pozemek p.č. 123 je na okraji
vymezené p|ochy a proto žádám o jeho vyjmutí z návrhu, coŽ neohrozí koncepci rozvoje UP
Borovany.

podpis.......
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Příloha _ rozdělovník

. obec Kvi|da (V. Voce|ka - určený zastupite|) |Č oo2 50 511

. Krajský Úřad Jč kraje, U Zimního stadionu 195212,370 76 České Budějovice, |Č 7o8 90
650: odbor regioná|ního rozvoje, územního p|ánování, stavebního řádu a investic (čj.
KUJC K 87 306 I 201 5/O REG )- odbor Životního prostředí, zemědě|ství a |esnictví (čj. KUJCK

90332t2015tO22U2\
. MěÚ Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 o1 Vimperk, |Č oo2 50 805:- odbor Životního prostředí - vodoprávní úřad

TUM.6535/16) 
- orgán státní správy |esů (čj. MUVPK.ŽP 27020116-

- odbor dopravy a si|ničního hospodářství _ si|niční správní úřad (čj. MUVPK-oD
27017116-NOV-619/17)

- odbor ško|ství, ku|tury a cestovního ruchu - orgán památkové péče (čj. ŠK
24021 t15-HRU-5792/1 5, MUVPK-SK 27019t16-HRU-6562/1 6)

. Ministerstvo ŽP ČR, Vršovická 1442165, 1oo10 Praha 1o, |Č oo1 64 8o1 (čj'
80 1 56/ENV l 1 5, 151 3/51 0/1 5, 85452/ENV/1 6,1 582/5í 0/í 6)

. Správa NP Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk, |Č o05 83 171 (čj SZ NPS
.08647l2015lo1l2+SZ NPS 0864712015/2.NPS 08894/2015, NPs.o9851/2oí6l2.NPs.

oo17ot2o17)
r Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské nám. 101/5, 118 oo Praha 1' |Č 457

69 851 (čj. 236052/201 s.osM)
o Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na FrantiŠku 32, 11o 15 Praha 1, |Č 476 09 109 (čj.

MPO 53911t2015, MPO 67573t2016)
. ČR - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková Mo, odd. ochrany Územních

zfimŮ Praha, Hradební 121772, P.o'BoX 45, .110 05 Praha 1, |Č 601 62 694 (čj.
84585 l 20 15-820 1 -o ÚZ- t |T, g21 06 l 2o1 6.8201 .oÚz- L IT))'o Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024111, 130 oo Praha 3,"|Č oB 12774

o frajská hygienická sjanice Jč kraje v Českých Budějovicích, Na Sadech 1858125,37o 71
Ceské Budějovice , |c 710 09 345

. Krajská veterinárníspráva pro Jč kraj' Severní 23O9lg,37o 01 České Budějovice, |Č o0o
18 562

. ČR-Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/2 4,128 00 Praha 2, |Č 61 3 87 584

. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, SenováŽné nám. 9, 11o 00 Praha 1, |Č 481 36 069

. Hasičský záchranný sbor Jč kraje, PraŽská 52b, 37O 04 České Budějovice, |Č 7o8
82 835 ( čj. H Sc B- 5833 -2l 2o1 5- U o- PT, Hsc 8.444.2l 2o17.|Jo.PT\

. obvodní báňský úřad pro Území krajů P|zeňského a Jihočeského, Hříma|ého 11, 3o1 oo
Plzeň, |Č ooo zb a++ (ej. sgs 35826l2o15ioBÚ-o6l

Sousední obce:
obec Borová Lada - lČ oo2 50 341
obec Nové Hutě - |Č 0o5 83 316
obec Horská Kvi|da - |Č o05 73 426
obec Modrava _ |Č 0o5 73 41

ictvím
A+U Ate|iér s.r.o.,
17335

arch. Dagmar Po|carová, Nová 24,370 01
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