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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
 
 

OZNÁMENÍ O DORUČENÍ  

NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HÁJEK 

 

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP jako pořizovatel výše uvedené zprávy  

o uplatňování územního v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování  

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a v souladu s § 55 

odst. 1 stavebního zákona  

doručuje 

návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Hájek  

veřejnou vyhláškou. 

 

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP v souladu s § 20 stavebního zákona zajistil 

veřejnosti možnost seznámit se s návrhem Zprávy o uplatňování Územního plánu Hájek ode dne 

vyvěšení této veřejné vyhlášky. Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Hájek je doručen 

veřejnou vyhláškou v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona. Návrh zprávy bude vyvěšen na 

úřední desce Obecního úřadu Hájek a dále na úřední desce pořizovatele Městského úřadu 

Vodňany a způsobem umožňující dálkový přístup, tj. na www.vodnany.eu.  

 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Hájek bude též k nahlédnutí od 10. 05. 2016 do  

09. 06. 2016 na Městském úřadu Vodňany, odboru výstavby a ÚP, v úřední dny v pondělí a 

středu v době od 8
00

 do 17
00

 hodin, v úterý a pátek od 8
00

 do 10
30

 hodin nebo na Obecním úřadu 

Háje po předchozí telefonické dohodě.  

 

Do 15 dnů ode dne doručení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Hájek může každý 

uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.  

K připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 
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Písemné připomínky zasílejte na adresu pořizovatele Zprávy o uplatňování Územního 

plánu Hájek, tj. Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP, nám. Svobody 18, 389 01 

Vodňany.    
 

 

 

 

 
 
 

Bc. Aleš Dvořák 

referent odboru výstavby a ÚP 

úředně oprávněná osoba 

  

 

 

Lhůta pro vyvěšení: 

 

Obecní úřad Hájek a Městský úřad Vodňany vyvěsí veřejnou vyhlášku o návrhu Zprávy o 

uplatňování Územního plánu Hájek na úřední desce (v elektronické a i v tištěné podobě) po dobu 

minimálně 30 dnů ihned po obdržení. Po uplynutí této doby vyznačí úřad datum vyvěšení a sejmutí, 

opatří veřejnou vyhlášku razítkem a podpisem a zašle ji zpět na adresu pořizovatele uvedenou v záhlaví. 

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 na veřejné i elektronické 
úřední desce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

Obec Hájek, IDDS: vtmamp4 

Městský úřad Vodňany, odbor správní a vnitřních věcí 

Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP 
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