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MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO
Masarykovo náměstí 1, 34901 STŘÍBRO

Tel. +420 374 801 111,Fax +420 374 801 331,e-mail:podatelna@mustribro.cz

Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Zprávy^) uplatňování Územního plánu
Cenošín -

Návrh ve smyslu § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu v platném znění

1. Pořizovatel ve spolupráci s pověřeným zastupitelem - starostou obce Černošín zpracoval návrh
zprávy o uplatňování Územního plánu Černoěín. Oznámení o projednání návrhu poňzovatel
opatřením č.j. 105/OVŮP/21 ze dne 19.01.2021 oznámil veřejnou vyhláškou, která byla na úřední
desce MU Stříbro zveřejněna v období od 19.01.2021 do 22.02.2021 (což naplňuje zákonem
stanovenou lhůtu 30 dnů). V této době byl návrh zadání zveřejněn též způsobem umožňujícím
dálkový přístup a zaslán jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Plzeňského kraje
a sousedním obcím.

2. Lhůta pro uplatnění písemných připomínek uplynula dne 19.02.2021.
3. K projednávanému návrhu zprávy nebyly uplatněny žádné podněty sousedních obcí.
4. K projednávanému návrhu zprávy byly uplatněny připomínky:
OK Záchlumí a.s., Záchlumí 45. ze dne 08.01.2021. doručeno 10.02.2021

Na p.p.č. 981/2 k.ú. Víchov s nachází zdroj pitné vody pro veřejné zásobování části obce Záchlumí
a areálu OK Záchlumí a.s. OK Záchlumí je nájemce a provozovatel veřejného vodovodu. Požadujeme,
aby byl trvale zapracován požadavek na ochranu vodního zdroje - zásobování občanů pitnou vodou
proti znečištění, ke kterému by mohlo dojít případným realizačním záměrem na pozemcích bývalého

zemědělského areálu Víchov.

Stanovisko poňzovatele a určeného zastupitele: - Požadavek na ochranu vodního zdroje bude
zapracován do nejbližší projednávané změny Územního plánu Cernošín.

5. K projednávanému návrhu zprávy byla uplatněna tato stanoviska dotčených orgánů a pořizovatel
uplatňuje jejich řešení takto:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, stanovisko zn. MPO 66157/2021 ze dne 25.01.2021, doručeno dne
26.01.2021

- S návrhem Zprávy o uplatňování ÚP Černoěín souhlasíme.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: - Na vědomí, bez opatření.

Krajsky úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, stanovisko č.i.: PK-ZP/2800/21 ze dne
04.02.2021. doručeno dne 04.02.2021

- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, příslušný podle § 20 písm. b) a § 22 písm e)
zákona 6. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů nepožaduje
zpracovat vyhodnocení vlivů návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Černoěín.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: - Do návrhu zprávy ke schválení bude před jeho
schválením zastupitelstvem obce doplněno do kapitoly f) stanovisko KU PK- OZP.
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Ministerstvo ŽP Praha, vyjádření MZP/2021/520/66 ze 05.02.2021, doručeno 05.02.2021
- Nemá žádné požadavky na předložený obsah zprávy
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: - Na vědomí, bez opatření.
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Praha,
stanovisko zn. 120731/2021-1150-OŮZ-PHA ze dne 17.02.2021. doručeno dne 17.02.2021

- K předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Černošín nemá Ministerstvo obrany
připomínky.

Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: - Na vědomí, bez opatření.
Státní pozemkový úřad PK, pobočka Tachov, stanovisko zn.^PU 017352/2021 ze dne 18.02.2021.
doručeno dne 18.02.2021

- Požadavky na zapracování PÚ v k.ú. Krásné Údolí u Černošína z roku 2004.
Stanovisko Doňzovatele a určeného zastupitele: - Stanovisko bylo duplováno a zasláno již k řešení
v návrhu Změny č. 4 ÚP Cernoěín.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky, je návrh zprávy
předkládán zastupitelstvu obce ke schválení (§ 47 odst. 5 stavebního zákona).
Ve Stříbře 26.03.2021
Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Kopetová
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