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Městský úřad Vlmperk
Steinbrenerova 612.385 17 Vim

odbor výstavby a územního p|
pracoviště: Nad Stadiónem 199, 385 1

Váš dopis zn:
Ze dne:
Čís|o jednací: MUVPK.VÚP 58958/2o-sEB
Spisová značka: 2925|2020
Vyřizuje: |ng. Marce|a Šebe|íková
Telefon: +420 388 459 058
E-mail: marcela.sebelikova@mesto.vimperk.cz
Dat. schránka: 9ydb7vm
Datum: 14.12.2020
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ozNÁMENí o veŘeuuÉut PRoJEDtvÁvÁtrtí ruÁvnnu
REGULAČtvíno PLÁNU KVILDA

odbor výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk, jako příslušný Úřad Územního
p|ánování podle $ 6 odst. 1 písm. c) zákona č, 18312006 Sb', o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon',), jako zvo|enýpořizovate| 

oznamuje
opakované veřejné projednání návrhu regulačního p!ánu Kvi|da

dne 22.0,|.2021 v í0:00 hodin
na obecním Úřadě Kvilda,

podle situace Covid.í9 se může konat jednání na parkovišti za budovou oÚ.

Návrh RP Kvi|da by| projednán s veřejností dne 23.06'2020, upraven a nyní je vystaven k
veřejnému nah|édnutí od 18.12.2020 do 2g.o1.2021

a) u pořizovate|e na MěÚ vimperk, Nad Stadionem 199, v kanceláři odboru výstavby a
územního p|ánování doporučujeme domluvit návštěvu v úředních hodinách
(Pondělí a Středa: 7:30 hod - 11:30 hod, 12:30 hod -17:00 hod) nebo v jiné pracovní
dny na te|efonním č. 388 459 058-59

b) na oU Kvi|da - doporučujeme dom|uvit návštěvu v úředních hodinách (Pondě|í,
Středa 08:00 hod - 16:00 hod) nebo vjiné pracovní dny na te|efonním č' 388435
522,

|. Pod|e $ 67 odst. 2 stavebního zákona mohou pouze v|astníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení uplatnit námitky a kaŽdý můŽe up|atnit své připomínky,
nejpozději však do 7 dnů od veřejného projednání (tj. 29.01.2021|

|l. Dotčené orgány up|atní v sou|adu s ust' $ 67 odst' 2 stavebního zákona stanoviska
k částem řešení, které by|y od spo|ečného jednání změněny, nejpozději do 7 dnů od
veřejného projednání, tj. 29.01 .2021



K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřlhlíŽí.

Toto oznámení bude vyvěšeno od 18.12.2020 do 29.01.2021 na úředních deskách MěÚ
Vimperk a oÚ Kvi|da a téŽ na e|ektronické úřední desce MěÚ Vimperk
(https.//ururw.vimperk.czluredni-deska/2) a obce Kvilda (https://r,vww.sumava.net/oukvilda/)

Ing. Robert Pročka
vedoucíodboru 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 zdůvodnění námitky či připomínky, dále nesmí chybět
podpis osoby, která námitku či připomínku up|atňuje, a její adresa trva|ého byd|iště, popř.
adresa doručovací.

Příloha. - rozdělovník

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) , IČ oo2 50 511

Úoa1e o zveřejnění na úřední desce:

1. Úreoni deska MěÚ Vimperk, odbor HB:

Vyvěšeno: .' 18.12'2020 ...
Sejmuto: ..29.01.2020 ...

Razítko a podpis orgánu, kteqý potvzuje vyvěšení a sejmutí:

2. Úreoni deska a etektronická úřední deska oÚ xvilda:

Vyvěšeno: .. 18.12'2020 ...
Sejmuto: ..29.01.2021 ...

Razítko a podpis orgánu, kteý potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

strana 2 (celkem 3)



Příloha - rozdělovník

Dotčené orgány na doručenku prostřednictvím datové schránky
. obec Kvi|da (V. Vostradovský - starosta a určený zastupite|), |Č oo2 50 511

. MěÚ Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 o1 Vimperk, lČ ooz 50 805:

- odbor Životního prostředí- orgán ochrany přírody a krajiny
- vodoprávní úřad
- orgán státní správy |esů
- orgán veř. správy v ob|asti odpadového hospodářství (čj.

M UVP K.ŽP 26886 t 20 -BLA, M UVP K -Žp sgt se t2o.B LA)
- odbor dopravy a si|ničního hospodářství- si|niční správní úřad (čj. MUVPK-OD

16334/20-NOV)
- odbor ško|ství, ku|tury a cestovního ruchu - orgán památkové péče

o Povodí V|tavy s'p', Ho|ečkova 3,t78t8, 15000 Praha 5, |Č 7o8 89 953
. E.oN, České Budějovice, lČ 28o 85 4oo
. CETIN a.s., Českomoravská 251ot19, 190 00 Praha 9 - Libeň, |Č 04084063
o Správa NP Šumava, 1.máje 260' 385 01 Vimperk, lČ oo5 83 171 (státní správa NP

+ZpF)
. Ministerstvo ŽP ČR, Vršovická 1442t65, 1oo 10 Praha ,lo, |Č oo1 64 8o1 (čj

MZP | 2020 I 5 1 0 I 1 052, MZp I 2020 I 51 0 I't 44)

. Ministerstvo průmys|u a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1,|Č 476 09 109 (čj.
MPO 53340912020, MPO 575005t2020)

. obvodní báňský úřad pro území krajů P|zeňského a Jihočeského' Hříma|ého 11, 301
00 P|zeň, |Č 000 25 844

. Krajská hygienická stanice Jč kraje v Českých Budějovicích, Na Sadech 1858t25,37o
71 Ceské Budějovice , |c 710 09 345

. Krajská veterinární správa pro Jč kraj' Severní 2309/9' 370 p1 České Budějovice, |Č
000 18 562

. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, SenováŽné nám' 9, 110 00 Praha 1,lČ 481
36 069

. ČR - Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková Mo, Hradební 12t772,
P'o'Box 45, 110 05 Praha 1, |Č 601 62 694

. Hasičský záchranný sbor Jč kraje, PraŽská 52b, 37o 04 České Budějovice, lČ 7o8
82 835

. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1o24t11, 130 oo Praha 3' lČ 01312774

Zpracovatel ÚPD na doručenku
. |ng. arch. David Smrčka, Komenského 't99/35, 37o 01České Budějovice, |Č o3o 43

't 18

lnvestor na doručenku
o Wi||iam a Šárka Bartákovi, Babočková 726, 149oo Praha 4 - Šeberov
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Digitá|ně podepsa| lng' Robert Pročka
Datum. 14.12.2020 09:08:40 +01:00


