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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

 
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 této 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 



nadíízený orgán uplatnit svá stanoviska kčástem řešení, které byly od společného jednárú
změněny.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
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