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Oznámení o zveřejnění dokumentace „Planá - Územní studie pro lokalitu Z15“
Městský úřad Tachov, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný orgán obce – úřad
územního plánování (dále jen pořizovatel) podle § 6 odst.1, písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn,
oznamuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 stavebního zákona tyto základní údaje o zpracované
dokumentaci „Planá – Územní studie pro lokalitu Z15“, která je územně plánovacím podkladem
k ÚP Planá, v platném znění.
Zpracovatelem územní studie je BRAK architects, Ing. arch. Petr Brožek, se sídlem Jílovská 1154/49,
140 00 Praha 4.
Dokumentace byla vložena do evidence územně plánovací činnosti dle § 162 odst. 2, písm. c)
stavebního zákona dnem 18.11.2020.
Územní studie bude uložena v tištěné podobě a lze do ní nahlížet u:
a) úřadu města Planá,
b) stavebním úřadu Městského úřadu Planá
c) pořizovatele - úřadu územního plánování – Městský úřad Tachov, odbor výstavby a územního
plánování
d) Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje,
a dále dálkovým přístupem elektronicky na webu:
a) města Planá – www.plana.cz
b) pořizovatele v sekci územní plánování – www.tachov-mesto.cz
c) Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje – http://Geoportal.plzeňsky-kraj.cz/
Doklady o pořízení územní studie jsou uloženy u pořizovatele dokumentace, kde je možné do nich
nahlížet.
„otisk úředního razítka“
Ing. František Svoboda
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování
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Obdrží:
- Hasičský záchranný sbor PK, ÚO Tachov, Plzeňská 2163, 347 01 Tachov, ISDS: p36ab6k
- Krajská hygienická stanice PK se sídlem v Plzni, ÚP Tachov, Pobřežní 140, 347 01
Tachov, ISDS: samai8a
- Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, Hornická 1695, 347 01 Tachov
- Městský úřad Tachov, odbor dopravy a sil. hospodářství, Hornická 1695, 347 01 Tachov
- Městský úřad Tachov, odbor školství a památkové péče, Hornická 1695, 347 01 Tachov
- Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem Praha, odbor ochrany územních
zájmů a státního odborného dozoru, ISDS: hjyaavk
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, ISDS: z49per3
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
(příloha 1x paré dokumentace včetně CD)
- Městský úřad Planá – stavební úřad
Příloha pro Město Planá:
Registrační list územní studie

