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VĚŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU 

 

Městský úřad Rokycany, odbor stavební (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný 
podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), na 
základě rozhodnutí zastupitelstva obce Bušovice zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve 
spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání Územního plánu Bušovice (dále jen "návrh zadání") a 
v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání. 

 

Kde je možno do návrhu zadání a jeho přílohy nahlédnout: 

V tištěné podobě na OÚ Bušovice a u pořizovatele. Dálkovým způsobem pak na www.rokycany,cz, 
městský úřad, odbor stavební, územní plány obcí a jejich změny, obec Bušovice, zadání územního plánu. 

 

Jak k návrhu zadání uplatnit svůj názor: 
 
Veřejnost: 
Do 15 dnů ode dne doručení (přičemž doručeno je 15-tým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky na úřední 
desce) může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.  
 
Dotčené orgány a krajský úřad: 
Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit 
u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních 
předpisů a územně plánovacích podkladů.  
 
Sousední obce: 
Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou sousední obce uplatnit své podněty.   
 
Orgán ochrany životního prostředí: 
Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání uplatní krajský úřad (jako příslušný úřad podle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí /dále jen "příslušný úřad"/) jako příslušný úřad u pořizovatele 
stanovisko. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody 
pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.  
 
Poučení: 
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. K požadavkům 
dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k připomínkám uplatněným po 
uvedených lhůtách se nepřihlíží. 
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odbor stavební 
Masarykovo náměstí 1 
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K čemu návrh zadání a územní plán slouží? 
Územní plán je vize budoucnosti obce. Jejíž konkrétní podobu, na základě požadavků uvedených 
v návrhu zadání, vypracuje autorizovaný urbanista. 
Územní plán je nástrojem územního plánování a je závazným podkladem pro rozhodování stavebního 
úřadu o jednotlivých záměrech žadatelů, např. na stavby nebo změny využití pozemků apod.  
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a 
prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, 
plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově 
nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná 
opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Bližší informace 
naleznete v § 43 stavebního zákona a souvisejících ustanoveních stavebního zákona a prováděcích 
vyhlášek. 

 
 

Otisk úředního razítka 
 
  

  Ing. Oldřich Dienstbier 
vedoucí stavebního odboru 

  
 
 
 
 
Informace o vyvěšení vyhlášky: 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 32 dnů na úřední desce, 15. den po dni vyvěšení, je dnem 
doručení této vyhlášky, která musí být zároveň zveřejněna i v elektronické podobě umožňující 
dálkový přístup.  
Vyvěšena bude na úředních deskách OÚ Bušovice a MěÚ Rokycany. Datum vyvěšení musí být 
vyplněno již při vyvěšení. 
 
 
………………………………………………..   ………………………………………… 
Datum vyvěšení:      Datum sejmutí: 
 
 
 

 

 

Obdrží jednotlivě spolu s přílohou nebo s informací o jejím uložení: 
 
 
Obec, pro kterou se územní plán pořizuje: 
Obec Bušovice, IDDS: yu3bmir 
 
 
Sousední obce: 
Obec Břasy, IDDS: p8ubrid 
Obec Dýšina, IDDS: v7zbwqj 
Obec Litohlavy, IDDS: 85bbrfr 
Obec Osek, IDDS: 89say7c 
Obec Smědčice, IDDS: ceway9p 
Obec Nadryby, IDDS: nw7btcz 
Obec Všenice, IDDS: dxdavvx 
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Dotčené orgány: 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01  Rokycany 1 
Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo nám. č.p. 1, Střed, 337 01  Rokycany 1 
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, 337 01  Rokycany 1 
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu 
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb 
Státní veterinární správa, IDDS: z5d8b62 
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5 
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha - pracoviště Plzeň, IDDS: hjyaavk 
Obecní úřad Bušovice, IDDS: yu3bmir 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, IDDS: zzjbr3p 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p 
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4 
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp 
Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd 
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8 
Ministerstvo životního prostředí, sekce státní správy, IDDS: 9gsaax4 
Ministerstvo životního prostředí, výkon státní správy, IDDS: 9gsaax4 
Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur 
 
Určený zastupitel: 
Mgr. Luboš Pták, starosta obce Bušovice, IDDS: yu3bmir 
 
Krajský úřad: 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p 
 
 
 
 
 

Obdrží veřejnou vyhláškou s informací o uložení přílohy: 
 
Veřejnost 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  
Návrh zadání územního plánu Bušovice  
Situace – vymezení lokalit 1: 10 000 
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