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Zahájení řízení o vydání Územního plánu Bohunice 

- pozvánka k veřejnému projednání návrhu územního plánu  
 
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), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje na žádost 

obce Bohunice Územní plán Bohunice, zahájil podle § 52 odst.1 stavebního zákona řízení o 

vydání Územního plánu Bohunice formou opatření obecné povahy a za tímto účelem svolává 

veřejné projednání, které se bude konat dne 

 

25. srpna 2022 (čtvrtek) od 16.00 hodin 

na Obecním úřadu Bohunice. 

 
Návrh Územního plánu Bohunice je ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky vystaven 

k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu Bohunice (v úředních dnech nebo po domluvě 

se starostou obce) nebo Městském úřadu Prachatice, odboru stavebně správním a regionálního 

rozvoje (v úředních dnech PO a ST od 7.30-17.00 hodin, v ostatních pracovních dnech od 

7.30-14.00 hodin). Návrh Územního plánu Bohunice je současně zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce Obecního úřadu Bohunice 

(www.oubohunice.cz)  a Městského úřadu Prachatice (www.prachatice.eu).   

 

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení územního plánu, oprávněný investor a 

zástupce veřejnosti mohou podat k návrhu územního plánu nejpozději do 7 dnů ode dne 

veřejného projednání námitky. V podaných námitkách musí být uvedeno odůvodnění, údaje 

podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou.  

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit k návrhu 

územního plánu své připomínky. V stejné lhůtě mohou dotčené orgány a krajský úřad jako 

nadřízený orgán uplatnit svá stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání 

změněny.  

 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  
 

Otisk úředního razítka 

 

 

Mgr.Vlastimil Lukášek v.r. 

referent odboru stavebně správního a regionálního rozvoje 

http://www.oubohunice.cz)a/
http://www.prachatice.eu/


Rozdělovník : 

Do datové schránky s dokladem o doručení :   

Obec Bohunice, Bohunice 36, 384 22 Vlachovo Březí + veřejná vyhláška 

MŽP ČR, odbor výkonu státní správy II, Mánesova 3, 370 01 České Budějovice  

MD, odbor infrastruktury, nábřeží L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  

MPO, odbor hornictví, Na Františku 32, 110 15 Praha 1  

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor ochrany úz.zájmů, Hradební 12/722, 110 05 Praha  

Krajský úřad Jihočeského kraje, U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

- odbor ŽP, zem. a les.  

- odbor RR, ÚP, SŘ a I, odd.ÚP 

-    odbor dopravy a SH 

Krajská hygienická stanice JČ kraje se sídlem v Č.Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 Č.Budějovice 

Hasičský záchranný sbor JČ kraje, ÚO Prachatice, Slunečná ul., 383 01 Prachatice 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského,Hřímalého 11,301 00 Plzeň  

Státní pozemkový úřad, KP Prachatice, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov  

Obec Tvrzice, Tvrzice čp.44, 384 01 Vlachovo Březí  

Městys Dub u Prachatic, Dub čp.4, 384 25 Dub U Prachatic 

Obec Předslavice, Předslavice čp.17, 387 01 Volyně 

Obec Čepřovice, Čepřovice 58, 387 56 Čepřovice 

Ateliér M.A.A.T., s.r.o., Ing.arch. M.Jirovský , Ph.D., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor 

 

Poštou na dodejku :  

Městský úřad Prachatice   - odbor ŽP 

- odbor KSD  

- odbor SSRR (památková péče) 
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