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OZNÁMENÍ

O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VĚCOV

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí (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 Obec Věcov zpracoval v souladu s § 47
odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh Zadání územního plánu
Věcov a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání.

Přílohou zasíláme návrh Zadání územního plánu Věcov.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou do 30 dnů ode dne obdržení
návrhu Zadání územního plánu Věcov uplatnit u pořizovatele své vyjádření, ve kterém uvedou
požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů a územně
analytických podkladů.

V téže lhůtě může uplatnit krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko,
ve kterém uvede, zda má být návrh územního plánu posuzován z hlediska vlivů na životní
prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí.

Sousední obce a oprávnění investoři mohou uplatnit ve stejné lhůtě u pořizovatele podněty.

Nejpozději 7 dní před uplynutím výše uvedené lhůty (do 23 dnů od obdržení návrhu) doručí
příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Své připomínky, podněty, vyjádření a stanoviska podávejte písemnou formou a zasílejte
na Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo
náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Mgr. Dana Sklenářová
územní plánování

Odbor stavební a životního prostředí
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Obdrží:

Obec:
- Obec Věcov, Věcov 61, 592 44 Věcov (IDDS: zrybj3z)

Dotčené orgány:

- Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

 Odbor stavební a životního prostředí (státní správa lesů)

 Odbor stavební a životního prostředí (odpady)

 Odbor stavební a životního prostředí (státní památková péče),

 Odbor stavební a životního prostředí (státní správa vodního hospodářství)

 Odbor stavební a životního prostředí (ochrana přírody a krajiny)

 Odbor dopravy a vnitřních věcí

- Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1(IDDS: ksab3eu)

 Odbor dopravy a silničního hospodářství

 Odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana ZPF)

 Odbor životního prostředí a zemědělství (posouzení vlivu na životní prostředí)

 Odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana lesa)

 Odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana ovzduší)

 Odbor životního prostředí a zemědělství (oddělení integrované prevence)

- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
oddělení ochrany územních zájmů, pracoviště OÚZ Brno, Svatoplukova 2687/84, Brno-Židenice, 662 10 Brno 15
(IDDS: hjyaavk)

- Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII, Brno, Mezírka 1, 602 00 Brno 12 (IDDS:
9gsaax4)

- Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, 110 00 Praha 1-Staré Město (IDDS: bxtaaw4)

- Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-
Nové Město (IDDS: n75aau3)

- Ministerstvo vnitra, Odbor správy majetku, Nad štolou 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice (IDDS: 6bnaawp)

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad
Sázavou 1 (IDDS: 3hjdyhg)

- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova č.p.
623/3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 (IDDS: py2ivam)

- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
(IDDS: ntdaa7v)

- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Fritzova 4, 586 01 Jihlava 1 (IDDS: z49per3)

- Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina, Lipenská 17, 370 01 České
Budějovice 1 (IDDS: hq2aev4)

- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 1585/9, 110 00 Praha 1-Nové Město (IDDS: me7aazb)

- Krajská veterinární správa, Státní veterinární správa pro Kraj Vysočina, Rantířovská 94/22, Horní Kosov, 586 01
Jihlava 1(IDDS: 2tg8b9c)

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, 1. máje 858/26, 460 07 Liberec 7 (IDDS: tqjaduc)

Oprávnění investoři:
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2 (IDDS: nf5dxbu)

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414 (IDDS: ygwch5i)

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2(IDDS: m49t8gw)

- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1 (IDDS: rdxzhzt)

Sousední obce:
- Město Nové Město na Moravě (IDDS: y67bvir)

- Obec Zubří (DS: cc9auq7)

- Obec Kuklík (DS: 6p8aw93)

- Obec Líšná (DS: w44a8jp)

- Obec Nový Jimramov (DS: sizaysu)

- Městys Jimramov (DS: pe9b4j8)

- Obec Strachujov (DS: 65jbs63)
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- Obec Velké Janovice (DS: 69ubpks)

- Obec Lísek (DS: baba63r)

Nadřízený orgán:

- Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1
(IDDS: ksab3eu)
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