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Městský úřad Náchod 

odbor výstavby a územního plánování 
Zámecká 1845, 547 01 Náchod  
 
 
Sp.zn.:  KS 2241/2020/VÝS/B                                           Adresář :  viz rozdělovník 
Čj.(Če.): MUNAC 81188/2020 
Vyřizuje:  Věra Bartošová  
Tel./mobil: 491 405 427 
E-mail:   v.bartosova@mestonachod.cz 
 
 
Datum:   26.10.2020 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního plánování na základě 
žádosti obce Vestec podle § 6 odstavec 1c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) v platném znění, pořizuje územní plán (ÚP) Vestec. 

 

      V souladu s § 47 odst. 2  stavebního zákona  oznamuje  úřad územního plánování  

 

 

    projednávání Návrhu zadání územního plánu  V E S T E C 

 

 

Návrh  zadání ÚP  Vestec  bude vystaven  k  veřejnému  nahlédnutí  po  dobu  30 - ti  dnů  

ode dne vyvěšení této vyhlášky : 

 

 na Městském úřadu v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování, 4. patro, kancelář č. 4.23, 
ul. Zámecká  čp.1845 

 na Obecním úřadu Vestec 
 na internetové adrese : http://www.mestonachod.cz/urad/vystavba/projednavane-uzemni-plany/ 
 

 

Výzva dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím, všem fyzickým a právnickým 
osobám : 

 

Dotčené orgány  a  krajský úřad  mohou  dle § 47 odst. 2 stavebního zákona do 30-ti dnů od obdržení 
návrhu zadání uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky  na obsah územního plánu 
vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. 
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Krajský  úřad  jako  příslušný úřad  dle § 47 odst. 2 stavebního zákona do 30-ti dnů od obdržení 
návrhu zadání uplatní u pořizovatele své stanovisko. 

Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli 
stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Sousední obce mohou dle § 47 odst. 2 stavebního zákona do 30-ti dnů od obdržení návrhu zadání 
uplatnit u pořizovatele své podněty. 

Každý může dle § 47 odst. 2 stavebního zákona do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky uplatnit u 
pořizovatele písemné připomínky. 

 

Vyjádření, stanoviska, podněty a připomínky lze podat písemně na adrese : Městský úřad Náchod, odbor 
výstavby a územního plánování, Masarykovo nám. 40, 547 01  Náchod. 

 

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se dle § 47 odst. 2 
stavebního zákona nepřihlíží. 

 
 
 
 
Otisk úředního razítko 
 
 
 
 
 
Ing. Andrea Lipovská 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
 
 
 
 
PID:  MUNAX00PF4KK 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh:  3/ 1/ 14 
 

  

 

Tato písemnost musí být dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyvěšena na úřední desce 
správního orgánu (MěÚ Náchod) s vyznačením dne vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů. Potvrzena musí 
být vrácena zpět MěÚ Náchod, odbor výstavby a územního plánování. Písemnost bude dle ustanovení § 
25 odst. 3 správního řádu zaslána též příslušnému obecnímu úřadu (OÚ Vestec), který je povinen ji 
bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. 

Potvrzená písemnost musí být vrácena zpět MěÚ Náchod, odbor výstavby a územního plánování. 
Patnáctým dnem po vyvěšení ( na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje) se 
písemnost považuje za doručenou. 
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Vyvěšeno:                                                                                    Sejmuto: 

                                                                             Razítko a podpis: 

 

 

Vyvěšeno na el.úřední desce:                                                   Sejmuto z el.úřední desky: 

 

                                                        Razítko a podpis: 

 

 

Rozdělovník:   
 
Obec Vestec ( IČ  00653985) 
 
 
Dotčené orgány: 

1. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje – územní pracoviště Náchod, Českoskalická  
254,  Náchod      ( IČ 71009213) 

2. Ministerstvo zdravotnictví,  Palackého nám. 4, Praha 2      ( IČ 00024341) 
3. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Náchodská 530, Velké 

Poříčí     ( IČ 70882525) 
4. Státní energetická inspekce, Územní inspektorát, Wonkova 1143,  Hradec Králové ( IČ 61387584) 
5. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  Praha 3     ( IČ 01312774) 
6. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, Jana Černého 370   

Hradec  Králové    ( IČ 000185692) 
7. Ministerstvo dopravy ČR, nábř. L. Svobody 1222/12, Praha 1    ( IČ 66003008) 
8. Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65,  Praha 10     ( IČ 00164801) 
9. Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospod. s nemovitým majetkem, Pardubice ( IČ 60162694) 
10. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1      (IČ 47609109) 
11. Obvodní báňský úřad, Wonkova 1142, Hradec Králové        ( IČ 00025844) 
12. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Piletická 57, Hradec Králové       ( IČ 48136069)  
13. Městský úřad Náchod,  Masarykovo  nám.40,  Náchod -  odbor životního prostředí  
14. Městský úřad Náchod,  Masarykovo  nám.40,  Náchod -  odbor dopravy a silničního   hospodářství 
15. Městský úřad Náchod,  Masarykovo  nám.40,  Náchod -  odbor výstavby a územního  plánování  - 

památková péče 
16. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  Pivovarské    

nám. 1245,  Hradec Králové     ( IČ 70889546) 
 

 

Sousední obce:  

17. Obec Lhota pod Hořičkami  ( IČ 00653993) 
18. Obec Hořičky  ( IČ 00272671)     
19. Obec Litoboř ( IČ 00654027 ) 
20.  Městys  Žernov ( IČ 00273295 ) 

21.  Město Česká Skalice ( IČ 00272591) 
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