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Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb 

 
 

 
Č.j: MUCH  67941/2020/Šim Cheb, dne: 19.8.2020 
Spis. zn.: KSÚ   3391/2020  
Vyřizuje: Ing. Monika Šimečková  
E-mail: simeckova@cheb.cz  
Telefon: 354440177 
 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ O POŘÍZENÍ ÚPLNÉ AKTUALIZACI ÚZEMN Ě ANALYTICKÝCH 
PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ CHEB 

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako úřad územního plánování, pořizuje na základě 
ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 4 a § 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, územně 
analytické podklady (dále jen „ÚAP“) pro správní obvod obce s rozšířenou působností (dále jen ORP“) Cheb 
v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. 

V souladu s § 28 odst. 2 stavebního zákona Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Chebu jako 
příslušný pořizovatel  

o z n a m u j e 
zahájení úplné aktualizace ÚAP ORP Cheb a  

vyzývá poskytovatele údajů o území, aby do 20.9.2020: 
• v pasportu dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2006, o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, potvrdili, že od doby, kdy příslušné údaje 
o území poskytli naposledy, nedošlo k jejich změně, a zároveň potvrdili jejich nadále trvající správnost, 
úplnost i aktuálnost. 

nebo 

• v případě, že došlo ke změně údajů o území od jejich posledního předání nebo pokud vznikly zcela nové 
skutečnosti, které jsou územně analytickými podklady sledovány, aby aktualizované nebo nové údaje 
pořizovateli ve smyslu § 27 odst. 3 stavebního zákona bezodkladně předali. 

U p o z o r ně n í  

Poskytovatel údajů má předat nejen data  týkajícího se stavu, ale rovněž údaje o území týkající se navrhovaných 
záměrů. Zdrojová data (ve strojově čitelném formátu) budou předána ve vektorové podobě včetně prostorových dat.  

P o uč e n í 

Údaje o území podle § 27 stavebního zákona je povinen poskytnout pořizovateli ÚAP orgán veřejné správy, jím 
zřízená právnická osoba a dále vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen „poskytovatel údajů“) 
v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění (jako záměr na realizaci), přitom zodpovídá 
za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. 

Vyžadované údaje o území nebo technické a dopravní infrastruktuře dle § 27 stavebního zákona jsou 
vyspecifikovány v příloze č. 1A) vyhlášky č. 500/2006 Sb. a musí obsahovat: 
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• textovou část, která obsahuje popis údaje o území  

• grafická část se poskytuje ve vektorové formě v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě 
katastrální 

• pasport údaje o území (jehož obsah je stanoven v příloze č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb.), ve kterém 
poskytovatel potvrzuje správnost poskytnutého údaje o území nebo technické a dopravní infrastruktuře - tento 
pasport je nedílnou součástí poskytnutých podkladů. 

Poskytovatel údaje o území může údaje o území včetně pasportu údaje o území poskytnout úřadům územního 
plánování z důvodu efektivnosti prostřednictvím krajského úřadu, který o ně může požádat v rozsahu svého 
správního obvodu a následně je poskytnout úřadům územního plánování ve svém správním obvodu. 

Pokud tak ve výše uvedené lhůtě 3 měsíců neučiníte, bude pořizovatel v souladu s ustanovením § 28 odst. 2 
stavebního zákona mít za to, že jste jejich správnost, úplnost a aktuálnost potvrdili. 

Poskytnuté údaje může pořizovatel územně analytických podkladů použít pro činnost veřejné správy, založení 
a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie. 

Pořizovatel ÚAP v dané souvislosti upozorňuje poskytovatele údajů o území na sankce stanovené v § 28 odstavce 
3 stavebního zákona, podle kterých poskytovatel údajů o území, který nesplní povinnost bezodkladného poskytnutí 
údajů podle § 27 odst. 3 stavebního zákona, nebo prokáže-li se, že neupozornil na nesprávnost údajů podle § 28 
odst. 2 stavebního zákona, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně plánovací 
dokumentace a na aktualizaci územně analytických podkladů. 

 
 

otisk razítka 
 
 
 

Ing. Jaroslav Šinka v. r. 
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí 

 
 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem 
oznámení. 
 
 
Datum vyvěšení: ............................................   Datum sejmutí: …………………................ 
 
 
………………………………….....................   ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení    Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:       Razítko: 
 
 
 
 
V elektronické podobě      V elektronické podobě 
zveřejněno od: ………………………..…….   zveřejněno do: …………………………… 
 
 
………………………………….....................   ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění   Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění 
Razítko:       Razítko: 
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R o z dě l o v n í k  
 
Obce: 
• Město Františkovy Lázně (IČO - 00253936), Nádražní 208/5, 351 01  Františkovy Lázně 
• Město Cheb (IČO - 00253979), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20  Cheb 
• Město Luby (IČO - 00254053), nám. 5. května 164, 351 37  Luby u Chebu 
• Město Plesná (IČO - 00254169), 5. května 301, 351 35  Plesná u Chebu 
• Město Skalná (IČO - 00254231), Sportovní 9, 351 34  Skalná 
• Obec Dolní Žandov (IČO - 00253910), Dolní Žandov 36, 354 93  Dolní Žandov 
• Obec Křižovatka (IČO - 00254011), Křižovatka 103, 351 34  Skalná 
• Obec Libá (IČO - 00254037), Libá 220, 351 31  Libá 
• Obec Lipová (IČO - 00254045), Lipová 130, Lipová, 350 02  Cheb 2 
• Obec Milhostov (IČO - 00254070), Milhostov 68, Milhostov, 350 02  Cheb 2 
• Obec Milíkov (IČO - 00572713), Milíkov 1, Milíkov, 350 02  Cheb 2 
• Obec Nebanice (IČO - 00254118), Nebanice 7, Nebanice, 350 02  Cheb 2 
• Obec Nový Kostel (IČO - 00254126), Nový Kostel 27, 351 36  Nový Kostel 
• Obec Odrava (IČO - 00572802), Odrava 22, Odrava, 350 02  Cheb 2 
• Obec Okrouhlá (IČO - 00572691), Okrouhlá 47, Okrouhlá, 350 02  Cheb 2 
• Obec Pomezí nad Ohří (IČO - 00572730), Pomezí nad Ohří 18, 350 02  Cheb 2 
• Obec Poustka (IČO - 00883611), Poustka 33, Poustka, 350 02  Cheb 2 
• Obec Třebeň (IČO - 00572705), Třebeň 31, Třebeň, 351 34  Skalná 
• Obec Tuřany (IČO - 00572811), Tuřany 7, Tuřany, 350 02  Cheb 2 
• Obec Velký Luh (IČO - 00883603), Velký Luh 22, Velký Luh, 351 34  Skalná 
• Obec Vojtanov (IČO - 00572721), Horní Vojtanov 40, Vojtanov, 351 34  Skalná 
 
Městské úřady: 
• Městský úřad Františkovy Lázně, odbor stavební a životního prostředí (IČO - 00253936), Nádražní 208/5, 

351 01  Františkovy Lázně 
• Městský úřad Cheb, odbor investiční (IČO - 00253979), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02  Cheb 2 
• Městský úřad Cheb, odbor majetkoprávní (IČO - 00253979), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 00  Cheb 
• Městský úřad Cheb, odbor organizační - úsek obrany a krizového řízení (IČO - 00253979), 26. dubna 4, 350 02  

Cheb 2 
• Městský úřad Cheb, odbor správy majetku (IČO - 00253979), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02  

Cheb 2 
• Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí - oddělení životního prostředí (IČO - 00253979), 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20  Cheb 
• Městský úřad Luby (IČO - 00254053), 5. května 164, 351 37  Luby u Chebu 
 
Regionální vlastníci technické infrastruktury: (doručeno jednotlivě)              
• CHETES s.r.o., Pelhřimovská 2268/1, 350 02  Cheb 2 
• CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, 350 11  Cheb 2 
• TEREA Cheb s.r.o., Májová 588/33, Cheb, 350 02  Cheb 
• WIA spol. s r.o., Štěpánská - palác Lucerna 704/61, PRAHA 1 
• Sauron CZ s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 
 
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: (doručeno jednotlivě) 
• Městský úřad Cheb, odbor organizační (IČO - 00253979), 26. dubna 4, 350 02 Cheb 2 
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