
 
Spis.zn.: SÚ/U7605/09/Sko Karlovy Vary, dne 1.3.2012 
Č.j.: 3354/SÚ/12 
Vyřizuje: Skoupá Daniela Bc./linka 761 
Spisový znak: 326.1 
Skartační znak: A/20 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU CHODOV 

Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary (dále jen 
"pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě 
zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu 
Územního plánu Chodov a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými 
obcemi. 

Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona 
v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 
oznamuje, že veřejné projednání návrhu územního plánu se koná 

19.4.2012 v 16:30  hodin 

se schůzkou pozvaných v budově Obecního úřadu Chodov. 

Do návrhu územního plánu je možné nahlédnout u pořizovatele – Úřad územního plánování a 
stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, 4.patro, č.dveří 428 
(doporučujeme v úřední dny Po a St: 8-12; 13-17), na elektronické vývěsce Magistrátu města 
Karlovy Vary - www.mmkv.cz , dále na Obecním úřadě obce Chodov (doporučujeme předchozí 
telefonické dojednání návštěvy), pro kterou se územní plán pořizuje a na elektronické vývěsce 
této obce – www.obecni-urad.et/Chodov/kraj/Karlovarsky/Chodov/úřednídeska. 
Upozornění: 
Nejpozději při veřejném projednání mohou podat námitky proti návrhu Územního plánu Chodov 
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. K později uplatněným 
námitkám se nepřihlíží. V námitkách musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí 
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.  

Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky, k později uplatněným 
připomínkám se nepřihlíží. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své 
stanovisko k připomínkám a námitkám, k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. 
Poznámka: 

Pro velký rozsah návrhu Územního plánu Chodov je na úřední desce vyvěšen pouze hlavní 
výkres. Do úplného znění je možno nahlédnout u informačního pultu Magistrátu města Karlovy 
Vary, Moskevská 21 po celou pracovní dobu od 8,00 do 17,00 hod. v úřední dny a od 8,00 do 
15,00 hod. v ostatních dnech. 
 
 
 

[otisk úředního razítka] 
Ing.arch. Irena   V á c l a v í č k o v á 

vedoucí oddělení úřad územního plánování 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 45 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne:…………………………….   Sejmuto dne:……………………………….. 
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Obdrží: 

obec, pro kterou se pořizuje: 

Obec Chodov, IDDS: kxxjdw2 

 
dotčené orgány státní správy: 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: siqbxt2 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2 

Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd 

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IV, IDDS: 9gsaax4 

Ministerstvo dopravy ČR, odbor strategie, IDDS: n75aau3 

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, odbor surovinové a energetické politiky, IDDS: bxtaaw4 

Správa CHKO Slavkovský les, IDDS: w9kdyqm 

Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk 

Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj, IDDS: 

hq2aev4 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, regionální centrum Plzeň, IDDS: me7aazb 

Pozemkový úřad, Územní pracoviště Karlovy Vary, IDDS: yphaax8 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadvm 

Krajská veterinární správa pro Karlovarský Kraj, Kpt. Jaroše č.p. 318/4, 360 06  Karlovy Vary 6 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s 

Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, Moskevská 21, 361 20  Karlovy Vary 1 

Magistrát města Karlovy Vary, odd. památkové péče, U Spořitelny 2, 361 20  Karlovy Vary 

Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, U Spořitelny  2, 361 20  Karlovy Vary 1 

Magistrát města Karlovy Vary, odbor ÚÚPaSÚ - vodoprávní úřad, U Spořitelny 2, 361 20 

Karlovy Vary 

sousední obce: 

Město Bečov nad Teplou, IDDS: szbbfjh 

Obec Krásné Údolí, IDDS: yynax3j 

Obec Otročín, IDDS: pvrbwnr 

Obec Útvina, IDDS: ewmbi4j 

 
nadřízený orgán územního plánování: 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: siqbxt2 

 

projektant: 

Ing.arch. Alexandra Kasková, IDDS: 8w5f7n9 

 

vývěska: 
+ 2 x originál 
 

co:-vlastní  2x,  - a/a 
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