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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBŠICE

Obec s rozšířenou působností – MěÚ Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, jako
pořizovatel Územního plánu Dobšice ve smyslu ust.§ 6 odst. 1 písm.c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle ustanovení §
47 odst. 2 ve spojení s ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona projednání

NÁVRHU
ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBŠICE
Pořizovatel zpracoval ve smyslu ust.§ 55 odst. 1 stavebního zákona návrh zprávy o uplatňování ÚP Dobšice
v uplynulém období (05/2015 – 05/2019). Výsledky vyhodnocení ÚP Dobšice v uplynulém období
nezakládají důvod pro pořízení změny územního plánu.
Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Dobšice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu
od 16.10.2019 do 15.11.2019 (zejména v úředních hodinách) na Obecním úřadu Dobšice a na odboru
územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování MěÚ ve Znojmě,
Obroková 10, 5. nadzemní podlaží, dv.č. 413.
Ve lhůtě do 15.11.2019 tj. do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele
na adrese MěÚ Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, odd. územního plánování,
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo písemné připomínky.
Podle ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona se k připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě nepřihlíží.
Poznámka: Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Dobšice v elektronické podobě si můžete
prohlédnout na webové stránce s adresou http://www.znojmocity.cz/ – odkaz „mapový server“ – projekt
„územní plány“, ze seznamu obcí vyberete „Dobšice“ a dále sekci „Rozpracovaná dokumentace“.

otisk úředního razítka

Ing. Ludmila Šišková v.r.
referent odd. územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce OÚ Dobšice a MěÚ Znojmo v písemné i elektronické
podobě po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno v písemné i elektronické podobě dne: 16.10.2019
Sejmuto v písemné i elektronické podobě dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

