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o NoVÉM PRoIEoNÁNÍ
odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou (dále jen

''pořizovate1''), jako uÍad uzemního plánování přislušný podle $ 6 odst. 1 písm. c) zákona č.

18312006 Sb." o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon)' ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ''stavební zákon''), pořídil v souladu s $ 50 odst' 1 stavebního zákona návrh

územního plánu Kvasiny

a projednal ho s dotčenými orgány" krajskrym úřadem a sousedními obcemi. Pořizovatel
oznamuje zahžt1eni nového projednáni územního plánu podle $ 52 odst. ] stavebního zákanz
v souladu s $ 172 zákona č. 50012004 Sb., správni Ťád, ve zněni pozdějších předpisů a
oznamuje, že veřejné projednání se bude konat

dne 15.12.2011v 8.00 hodin

se schůzkou pozvaných v klubovně Hasičské zbrojnice, {otljekt bez č.p. v centru obce
Kvasiny na pozemku st.p.č.331 v k.ú. Kvasiny), Kvasiny. Pořizovatel

vyzývá

dotčené vlastníky, veřejnost, dotčené orgány, sousední obce a obec, pro kterou je územní plán
pořizován, k účasti na veřejném projednání. Návrh úzernního plánu Kvasiny je připraven
k veřejnému nahlédnutí

od 14.11.2011 do 15.12.2011

. na Městském úřadu Rychnov n. Kn. (kanc. č.119)

o v kanceláři obecního úřadu Kvasiny

o na http://www.rychnov-city.czlmestsky-urad/uzemni-plany.php?obec:kvasiny

V roce 2010 proběhlo veřejné projednání návrhu územního plánu Kvasiny, zastupitelstvo obce Kvasiny
na svém zaseďáni v záři 20L1 územní plán wátilo se sv}mi pobmy k úpravě a novému projednání.

Proto pořizovatel svolává opakované veřejné projednání o upraveném návrhu územniho plánu Kvasiny.



Poučení:

Námitky proti návrhu změny územního plánu mohou podat pouze vlastnici pozemků a staveb

dotčenýcň návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných

ploch a zástupce veřejnosti.

Nejpozději při veřejném projednání můžekaždý uplatnit svó připomínky a dotčené osoby podle

preácno"itrá odstavce na-itty, ve kterych musí uvést odůvodnění' údaje podle katastru

nemovitostí dokladující dotčená práva a lrymeztt uzemi dotčené námitkou. Dotčené orgány

uplatní nazávěr verá;ného prcjednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později

uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Při veřejném projednání se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí bý
opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech" o kterych bylo rozhodnuto při r'ydání

zásad územního rozvoje, se nepřiblíží.

Tato písemngst musí být vyvěšena po dobu 45 dnů.

Sejmuto dne:

Písemnost byla dne . zveřejněna na adrese
http ://wwTV. rychnov_city. czlm€StSky-uÍadiuredni-deska. php

http.//wu,w.obec-kvasiny.cz (bttp:liwww'.udeska.info/index2.php?login:kvasiny)

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje r1věšení/sejmutí zilředru desky a zveřejnění

způsobem umožňujícím dálkovy přistup.

Odbor
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obdrží: (Rozdělovník)

Dotčené orgány:
1. MěÚ nychnov n. Kn. - odbor qlstavby a Životního prostředí _ oddě1ení Životního prostředí

2' MěÚ Rychnov n. Kn. - odbor rrystavby a Životrrího prosředí - si1niční íiřad

3. MěÚ Ryclrnov n. Kn. - odbor ško1ství' kultury' rrrládeže a tělolrychov-v

4. Krajský úřaci Královéhradeckého kraje' oclbor dopralry a si1rLiční1ro hospodářství, Pivovarské nám. 1245, 50i} 03 lIradec

Krá1ové
5. Kra1ský irřacl Královéhradeckého kraje, odbor Životního prostřec1í a zemědělství, Pivovarské nrim. 1245, 500 03 řiradec

Krá1ové
Kraiská liygíenická starrice KrálovéhrarJeckélio kra3e, Územní pracoviště - ilg. Martin LibotovskÍ', Panská i493' 516

01 Rychnov n. Kn.
Hasiůský zácbtanný sbor Kráiovéhradeckélro kraje. územní ottbor RK'odbor prevence a Co' Kolowratská 862, 516 01

Rychnov n. Kn.
úirristerstvo doprav-v ČR, oclbor stlategie - územní plánování' Nábř. L. Svobody 12,110 15 Praha 1

Ministerstvo Životního prostředí ČR, odbor péče o krajinu a úzenrní odbor, liess1ova 72Ž9,500 02 llradec Králové

Ministerstvo obrany ČR, Tvchonova l" 160 01 Praira 6

Ministerstvo prumyslu a obchodu ČR, odbor surovinové a energ. politiky' Na Františku 32' 110 15 Praha 1

obvodní baňský úřad, Horská 5' 541 01 Trutnov
Ministerstvo zemědělství - pozemkoly uřad'.Tiráskova 1320' 516 01 Rycfulov n. Kn.

Krajská veterirrární správa pro Královéhradecl'ry kraj' Jana Černého 37ol4a,503 41 lŤadec Ktálové 7

Státrrí energetická inspekce' územní inspe1r1orát' Wonkova 1143' 500 02 lkadec Králové

Statní úřad projadernou bezpečnost, regionální centrum' Piletická 57' 500 0J Htadec Králové

Vojenská ubýovaci a stavebni správa, Teplého 1899/C' 530 59 Pardubice
ťřad pro iJívilní letectví, Provozni irrspektorát, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha ó

Český telekomrrnit<ační Ílřad' Sokolovská 58 1219, 225 02 Praba 9

Dražní uřad, Wi1sonova 300i8, i2i] t]0 Pralra 2

Ministerstvo vnitra ČR' Nad Što1ou 3' 170 34 Praha 7

Sousední obce:
22. Město Solnice
23. Obec Lukavice
24. obec Skrrhrov rrad Bělou

Krajslcý úřad:
25. Krajský úřad Královéhradeckého kraje' Pivovarské nám. 1245' 500 03 lkadec Kráiové

6ra;sty Írřad, odbor uzenurího pianováni a stavebnílro řádtr, Pivovarské nárrr' 1245,500 03 IŤadec Kráiové)

Dále obdrží:
1. Obec Kvasiny
2' REGIO" projehorry atelier s.r.o.' Hořická 50' 500 02 tkadec Králové

K rrrr'ěšení na úřední desce:
t' óm. Kvasiny
2. Mě{i Rychnov n. Krr - odbor kance1áře tajemníka

Veřej nost (veřejná lyhláška)
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