
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička 
tel.: 461 723 888, fax: 461 725 926, e-mail: urad@policka.org 

el. podatelna: epodatelna@policka.org, datová schránka: w87brph 

 

 

Městský úřad Polička 
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička 
 

Spis. zn.: MP/23788/2019  V Poličce, dne 1. 10. 2019  

Č.j.: MP/26764/2019/OÚPRaŽP/VeM   

 

 

 

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá 

 

 

OZNÁMENÍ 

 

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje 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 obce zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci 

s určeným zastupitelem návrh zadání územního plánu Nedvězí a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního 

zákona oznamuje  

 

PROJEDNÁNÍ 

NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEDVĚZÍ 

 

 

Návrh zadání Územního plánu Nedvězí (dále jen „ÚP Nedvězí“) je vystaven k veřejnému nahlédnutí 

v pracovních dnech na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje 

a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) 

a na Obecním úřadu Nedvězí v době  

 

od 2. 10. 2019 do 31. 10. 2019 

 

V uvedené době je návrh zadání rovněž vystaven k veřejnému nahlédnutí na webových stránkách 

http://www.policka.org/detail/3566/mestsky-urad/uzemni-planovani/Uzemne-planovaci-dokumentace-

obci-ve-spravnim-obvodu-ORP-Policka/ . 

Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání, tj. do 31. 10. 2019, mohou dotčené orgány a krajský úřad 

jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na jeho obsah 

vyplývající ze zvláštních právních předpisů a územně plánovacích podkladů. 

Ve stejné lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad (orgán posuzování vlivů na životní prostředí) 

u pořizovatele písemné stanovisko z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí.  

Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty k obsahu návrhu zadání sousední obce a své připomínky 

oprávněný investor. 

Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli 

a příslušnému úřadu (orgán posuzování vlivů na životní prostředí) písemné stanovisko podle ustanovení 

§45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 

http://www.policka.org/detail/3566/mestsky-urad/uzemni-planovani/Uzemne-planovaci-dokumentace-obci-ve-spravnim-obvodu-ORP-Policka/
http://www.policka.org/detail/3566/mestsky-urad/uzemni-planovani/Uzemne-planovaci-dokumentace-obci-ve-spravnim-obvodu-ORP-Policka/
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Stanoviska, vyjádření, připomínky a podněty se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad 

Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička. 

 

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

 

 

 

 

………………………………. 

Ing. Marta Mastná 

vedoucí odboru územního plánování,  

rozvoje a životního prostředí  

Městského úřadu Polička 

 

 

 

Příloha: Návrh zadání Územního plánu Nedvězí 

 

 

Obdrží: 

Dotčené orgány 

Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, odd. ochrany 

územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, IDDS: bxtaaw4 

Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, 

IDDS: 23wai86 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj, Inspektorát Svitavy, IDDS: 

qxc8ch2 

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9 

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9 

Městský úřad Polička, Odbor dopravy, Palackého nám. č.p. 160, 572 01  Polička-Město 

Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí - oddělení životního 

prostředí, Palackého nám. č.p. 160, 572 01  Polička-Město 

Městský úřad Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu - Oddělení státní památkové péče, IDDS: 

x4cbvs8 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69 

Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, IDDS: 

gf9adwf 

Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj, IDDS: hq2aev4 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy, IDDS: z49per3 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum Hradec Králové, IDDS: me7aazb 

  

Sousední obce a ÚÚP sousedních obcí 

Obec Korouhev, IDDS: 37fa4vg 

Obec Jedlová, IDDS: 6nga4tj 

Město Bystré, IDDS: 22nbxdq 

Obec Sulkovec, IDDS: xkgaxvx 

Obec Ubušínek, IDDS: su8awfr 

Městys Jimramov, IDDS: pe9b4j8 

Městský úřad Nové Město na Moravě, Odbor stavební a životního prostředí, úsek územního plánování, 

IDDS: y67bvir 

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Odbor územního plánování a stavebního řádu, úsek územního 

plánování, IDDS: b3mbs36 
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Krajský úřad 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje - oddělení územního plánování, IDDS: z28bwu9 

 

Obec 

Obec Nedvězí, IDDS: xxga44m 

  

Oprávněný investor 

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 

Na vědomí 

Městský úřad Bystré, Stavební úřad, IDDS: 22nbxdq 
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