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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
A
OZNÁMENÍ O DORUČENÍ
NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU ČÍČENICE

Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního plánování (dále jen
„pořizovatel“) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s ustanovením
§ 55 odst. 1 v návaznosti na § 47 odst. 2 stavebního zákona doručuje návrh Zprávy o uplatňování
Územního plánu Číčenice.
Pořizovatel návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Číčenice zpracoval dle ustanovení § 55 odst. 1
a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a dále v návaznosti na § 47
odst. 1 a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho projednání.
Podle ustanovení § 55 odst. 1 v návaznosti na § 47 odst. 2 stavebního zákona do 30 dnů od doručení
návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Číčenice mohou dotčené orgány a krajský úřad, jako
nadřízený orgán územního plánování, uplatnit u pořizovatele vyjádření s požadavky na obsah návrhu
Zprávy o uplatňování Územního plánu Číčenice vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích
podkladů. V téže lhůtě krajský úřad, jako příslušný úřad, uplatní u pořizovatele stanovisko
a sousední obce podněty.
Podle ustanovení § 55 odst. 1 v návaznosti na § 47 odst. 2 stavebního zákona je návrh Zprávy
o uplatňování Územního plánu Číčenice doručen rovněž veřejnou vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení
může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Pořizovatel v souladu s § 20 odst. 1 stavebního zákona zajistí veřejnosti a dotčeným orgánům možnost
seznámit se návrhem Zprávy o uplatňování Územního plánu Číčenice ode dne vyvěšení této veřejné
vyhlášky na úředních deskách v tištěné a v elektronické podobě.
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Číčenice, dle ustanovení § 55 odst. 1 v návaznosti na § 47
odst. 2 stavebního zákona je připraven k veřejnému nahlédnutí od 26. 10. 2020 do 25. 11. 2020 na
Městském úřadu Vodňany, odboru výstavby a ÚP, na elektronické úřední desce umožňující dálkový
přístup Městského úřadu Vodňany (www.vodnany.eu) a na Obecním úřadu Číčenice. Návštěvu
Městského úřadu Vodňany doporučujeme v úřední dny: pondělí a středa (800 – 1700 hodin), úterý a pátek

Č.j. MUVO 9099/2020

str. 2

(800 - 1030 hodin) nebo po telefonické dohodě. Návštěvu Obecního úřadu Číčenice doporučujeme v úřední
dny: pondělí a středa (800 – 1630 hodin) a pátek (800 – 1100 hodin) nebo po telefonické dohodě.
POZOR, vhledem k vývoji epidemiologické situaci mohou být úřední hodiny jednotlivých úřadů
změněny, doporučujeme si je nejprve telefonicky nebo prostřednictvím webových stránek úřadů
ověřit.
Své písemné připomínky, vyjádření, stanoviska a podněty zasílejte na adresu pořizovatele: Městský úřad
Vodňany, odbor výstavby a ÚP, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany.
K písemným připomínkám, vyjádřením, stanoviskům a podnětům uplatněným po uvedené lhůtě se
nepřihlíží.

Ing. Aleš Dvořák
oprávněná úřední osoba pořizovatele
referent odboru výstavby a ÚP

Lhůta pro vyvěšení:
Městský úřad Vodňany a Obecní úřad Číčenice vyvěsí tuto veřejnou vyhlášku o návrhu Zprávy
o uplatňování Územního plánu Číčenice na úřední desce (v elektronické a i v tištěné podobě)
od 26. 10. 2020 do 25. 11. 2020 (včetně). Po uplynutí této doby vyznačí úřad datum vyvěšení a sejmutí,
opatří veřejnou vyhlášku razítkem, podpisem a vrátí ji zpět na adresu pořizovatele. Patnáctým dnem po
vyvěšení se dokument považuje za doručený, pokud je stejnou dobu zveřejněn způsobem umožňující
dálkový přístup, dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení
a sejmutí veřejné vyhlášky ne veřejné i elektronické
úřední desce
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Obdrží (včetně návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Číčenice):
Obec, pro kterou je zpráva pořizována:
Obec Číčenice, IDDS: pwib58i
Krajský úřad jako nadřízený orgán:
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
oddělení územního plánování, IDDS: kdib3rr
Sousední obce:
Město Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
Město Protivín, IDDS: x48bszz
Obec Libějovice, IDDS: f5jb3yv
Obec Dříteň, IDDS: rqibekv
Dotčené orgány:
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, IDDS: kdib3rr
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a SH, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP, orgán památkové péče, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice, IDDS: ph9aiu3
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, IDDS: pxw8byj
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Jihočeský kraj, IDDS: hq2aev4
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj, IDDS: z49per3
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum České Budějovice, IDDS: me7aazb
Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: rn6aas6
Ostatní:
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

