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OZNÁMENÍ
O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ
ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚDĚNCE
Městský úřad Kadaň, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče (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 rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení Změny č. 1 územního plánu Měděnce zpracoval
v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva (dále jen
"určený zastupitel") návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Měděnce a v souladu s § 47 odst. 2 ve
spojení s ustanovením § 55 odst. 2 stavebního zákona, oznamuje jeho projednávání.
Pořizovatel v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona a v návaznosti na ustanovení § 47 odst. 2
stavebního zákona oznamuje zahájení projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Měděnce a
doručuje ho veřejnou vyhláškou.
Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kadaň a na úřední desce Obce
Měděnec a zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup až do doby, kdy lze uplatnit písemné
připomínky.
Pořizovatel v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona zasílá návrh zadání Změny č. 1
územního plánu Měděnce (dále jen „návrh zadání“) jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním obcím
a krajskému úřadu a Obci Měděnec.
Zpřístupnění celého obsahu návrhu zadání je zajištěno formou zveřejnění umožňující dálkový přístup na
internetových stránkách Města Kadaň https://gis.mesto-kadan.cz/portal/novinky na webových stránkách
Obce Měděnec https://www.medenec.cz/ po dobu 30 dnů a dále je možno po tuto dobu do zadání nahlížet
u pořizovatele na Městském úřadu Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové
péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, kancelář č. 12.

Dle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona může:
Do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky
k návrhu zadání.
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 změny územního plánu
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vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní u pořizovatel
stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty.
Nejpozději 7 dní před uplynutím uvedené lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli
stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
Požadavky, podněty a připomínky lze uplatnit písemně na adresu: Městský úřad Kadaň, odbor
regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, datová
schránka: uaybdrx.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Ing. Lenka Kášová
vedoucí odboru

Příloha:
Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Měděnce

Obdrží:
Obec, pro kterou je změna pořizována
Obec Měděnec, IDDS: fkmbviz
Nadřízený orgán:
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor ÚP a SŘ, IDDS: t9zbsva
Dotčené orgány:
1. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO
Slavkovský les, Pracoviště v Karlových Varech, IDDS: dkkdkdj
2. Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, IDDS: 4huadu8
3. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov, IDDS: auyaa6n
4. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště
Chomutov, IDDS: 8p3ai7n
5. Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: t9zbsva
6. Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor kultury a památkové péče, IDDS: t9zbsva
7. Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva
8. Městský úřad Kadaň, Odbor dopravy, IDDS: uaybdrx
9. Městský úřad Kadaň, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, IDDS:
uaybdrx
10. Městský úřad Kadaň, Odbor životního prostředí, IDDS: uaybdrx
11. Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
12. Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur
13. Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
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14. Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
15. Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
16. Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
17. Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Ústecký kraj, IDDS: hq2aev4
18. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, IDDS: z49per3
19. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
20. Státní veterinární správa, Sekce KVS SVS pro Ústecký kraj, IDDS: d2vairv
21. Obecní úřad Měděnec, IDDS: fkmbviz
Sousední obce
1. Město Klášterec nad Ohří, IDDS: 6dqbymc
2. Obec Domašín, IDDS: kmzb6y8
3. Obec Perštejn, IDDS: 985bb3v
4. Obec Kryštofovy Hamry, IDDS: xgaaq46
5. Městys Kovářská, IDDS: n3jbdfj

