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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Dle rozdělovníku 
 
Věc:  Veřejné projednání návrhu změny č.2 územního plánu Kolinec. 

           MÚ Sušice, OVaÚP, jakožto pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu 
ustanovení § 6, odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen stavební zákon), v souladu s  § 52, odst. 1 stavebního zákona  tímto oznamuje  
veřejné projednání návrhu změny č.2 územního plánu Kolinec. Veřejné projednání se koná dne  
 

22. srpna 2022 (pondělí)  od 10.00 hodin v sálu restaurace „Na Radnici“ v Kolinci.  
 
Návrh změny č.2 územního plánu Kolinec bude vystaven na MÚ Sušice OVaÚP, č. dv. 

302 po dobu 30 dnů před veřejným projednáním. Po tuto dobu bude umožněn i dálkový přístup 
na webových stránkách MÚ Sušice, odboru výstavby a územního plánování.  

Námitky proti návrhu změny č.2 územnímu plánu Kolinec mohou podat pouze vlastníci 
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.  
           Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a 
dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí 
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad 
jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od 
společného jednání změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se 
nepřihlíží.  
 

Úředně oprávněná osoba č.21 
Jiří Lunda 

 

 

 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Úřední deska: 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Dálkový přístup: 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 
dotčené orgány 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 
Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62 
Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí Svobody č.p. 138, 
Sušice I, 342 01  Sušice 1 
Městský úřad Sušice, odbor památkové péče a cestovního ruchu, IDDS: i7ab4sa 
Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, IDDS: i7ab4sa 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů 
Praha, IDDS: hjyaavk 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p 
 
Obce 
Městys Kolinec, IDDS: fyhbxyd 
Obec Hrádek, IDDS: 668bxxm 
Obec Mokrosuky, IDDS: qrsbxya 
Obec Velhartice, IDDS: 976bq79 
Obec Mochtín, IDDS: nfbavfn 
Město Nalžovské Hory, IDDS: hhubrtf 
Obec Zavlekov, IDDS: qhebieq 
Obec Běšiny, IDDS: 59mbfhg 
Obec Číhaň, IDDS: gtnb337 
Obec Chlístov, IDDS: hycbjwy 
 
Oprávněný investor 
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 
projektant 
Ing. arch. Petr Tauš, Červenohrádecká č.p. 23, 312 00  Plzeň 12 
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