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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
K NÁVRHU ZÁDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVÍTKOVICE
v katastrálním území Kvítkovice u Lipí
Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako orgán
vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle ustanovení § 5 odst. (1) a (2) a § 6
odst. (1) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje ve smyslu ustanovení § 20 a § 47 stavebního zákona a
v souladu s ustanovením § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění,

VYSTAVENÍ K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ
NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVÍTKOVICE
v katastrálním území Kvítkovice u Lipí
(dále jen „zadání ÚP“)
Návrh zadání ÚP zpracoval v souladu s § 47 odst. (1) stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci
s určeným členem zastupitelstva obce. Vzhledem ke skutečnosti, že s ohledem na rozsah návrhu
zadání ÚP není možno jej zveřejnit na úřední desce v úplném znění, sděluje magistrát města
v souladu s ustanovením § 172 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a § 20
odst. (1) stavebního zákona, že je na úřední desce Magistrátu města České Budějovice a na úřední
desce Obecního úřadu Kvítkovice po dobu min. 30 dnů, tj. od 25. června 2020 do 27. července 2020,
zveřejněna tato veřejná vyhláška.
Veřejná vyhláška včetně návrhu zadání ÚP je v této lhůtě zveřejněna na elektronické úřední desce
Magistrátu města České Budějovice http://www.c-budejovice.cz a na elektronické úřední desce
Obecního úřadu Kvítkovice http://www.kvitkovice.cz/.

IČ: 002 44 732
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číslo tel. ústředny: 386 801 111

Zároveň je ve stejné lhůtě do návrhu zadání ÚP možné nahlédnout na odboru územního plánování
Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, IV. patro, Ing. Žaneta Korcová, č.
dv. 401. K nahlédnutí do dokumentace doporučujeme využít úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00
hod. do 17.00 hod., pátek od 8.00 hod. do 11.30 hod.
Souběžně je do návrhu zadání ÚP možné nahlédnout na úřadu Obecního úřadu Kvítkovice.
K nahlédnutí do dokumentace doporučujeme rovněž využít úřední dny Obecního úřadu Kvítkovice.
Do 15 dní od doručení této veřejné vyhlášky, tj. do 27. července 2020, může každý uplatnit své
připomínky (§ 47 odst. (2) stavebního zákona). K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se
nepřihlíží.

Ing. Luboš Lacina, s v. r.
vedoucí odboru
územního plánování

Příloha pro elektronické úřední desky: návrh zadání ÚP
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce Magistrátu města České Budějovice a Obecním
úřadu Kvítkovice po dobu min. 30 dnů.
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