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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Územní plán Bohunice - oznámení o projednání návrhu zadání
Městský úřad Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, který jako příslušný úřad
územního plánování podle § 6 odst.1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořizuje Územní plán Bohunice (dále jen územní
plán), oznamuje podle § 47 odst.2 stavebního zákona za účelem projednání návrhu zadání územního
plánu, že
návrh zadání Územního plánu Bohunice je po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení
na úřední desce vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu Bohunice a Městském
úřadu Prachatice, odboru stavebně správním a reg. rozvoje.
Toto oznámení včetně dokumentace návrhu zadání územního plánu jsou rovněž zveřejněny na
elektronických úředních deskách obce Bohunice (www.oubohunice.cz) a Městského úřadu Prachatice
(www.prachatice.eu).
Návrh zadání územního plánu byl zpracován v souladu s § 47 odst.1 stavebního zákona a § 11
vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti. Návrh zadání stanoví hlavní cíle a požadavky na
zpracování návrhu změny územního plánu.
Ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední
desce), může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou do 30 dnů od obdržení návrhu zadání
změny územního plánu uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah
změny územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
V téže lhůtě může uplatnit u pořizovatele stanovisko krajský úřad jako příslušný úřad podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí a sousední obce své podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím
této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
K vyjádřením dotčených orgánů, krajského úřadu, podnětům sousedních obcí a připomínkám
uplatněných po uvedených lhůtách se podle § 47 odst.2 stavebního zákona nepřihlíží.
Otisk úředního razítka
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