MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR
Odbor rozvoje

*S00FX01FJ6PO*

Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

Spis.značka
Číslo jednací
Oprávněná úřední osoba

S00FX01FJ6PO

S-META 56396/2017 OR/Šo 12
METAB 54653/2019/OR/Šo
Šohajová Šárka

Tábor
1.10.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Tábor, odbor rozvoje, jako příslušný úřad územního plánování vykonávající působnost
pořizovatele územních plánů podle ustanovení § 6 odst. 1c zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) oznamuje v souladu
s ustanovením § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
O ZMĚNĚ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY.
Veřejné projednání návrhu změny č.2 se uskuteční
na MěÚ Tábor, Žižkovo nám. 3
(zasedací místnost v č.p. 30, hlavní vchod ze Žižkova náměstí)

dne 4.11.2019 (pondělí) od 10:00 hodin.
Návrh změny č.2 Územního plánu Dražičky je vystaven k veřejnému nahlédnutí
od 4.10.2019 do 11.11.2019
u pořizovatele, na odboru rozvoje Městského úřadu Tábor, v úředních hodinách:
pondělí, středa
8:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek
13:00 – 15:00 hod.
pátek
8:00 – 11:30 hod.
a na Obecním úřadě Dražičky v úředních hodinách:
čtvrtek
19:00 – 21:00 hod.
a dále je zveřejněn na internetové úřední desce www.taborcz.eu a v sekci územní plánování
na adrese http://www.taborcz.eu/zmena-c-2-up-drazicky/d-67633/p1=66234 a na úřední desce
Dražičky http://www.drazicky.cz/.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání může každý uplatnit své připomínky.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a

vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se
nepřihlíží.
K námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního
rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Ing. Vlastimil Křemen
vedoucí odboru rozvoje

„otisk razítka“

Vyvěšeno dne (včetně elektronického vyvěšení) :
Sejmuto dne (včetně elektronického sejmutí):
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí VV.

