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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení řízení o vydání „Územního plánu Jistebnice“
a data konání jeho projednání

I.

Městský úřad Tábor, odbor územního 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 (stavební zákon) v platném znění,
oznamuje zahájení řízení o vydání „Územního plánu Jistebnice“ (dále jen ÚP) dle § 52 až
54 stavebního zákona a § 171 až § 174 zákona č.500/2004 Sb. o správním řízení, v platném
znění (dále jen správní řád).
Veřejné projednání návrhu Územního plánu Jistebnice
s výkladem projektantky se uskuteční
na MěÚ Tábor, Žižkovo nám. čp 6 (zasedací místnost v budově matriky, 1.patro)
dne 23.2.2011 (středa) od 10:00 hodin
Návrh ÚP bude v souladu s ustanoveními § 52 odst.1 stavebního zákona vystaven
k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky.
II.

Oznámení vystavení návrhu „Územního plánu Jistebnice“ k veřejnému
nahlédnutí

Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje oznamuje, že byl vystaven návrh
územního plánu Jistenice. Vzhledem k rozsahu dokumentace jej není možno zveřejnit na
úřední desce v úplném znění, a proto v souladu s ustanovením § 172 odst.2 správního řádu je
možno nahlédnout do dokumentace od 24.1.2011 do 23.2. 2011
u pořizovatele – MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, II.patro, č.dveří 307 v
úředních hodinách :
pondělí, středa
8:00 – 17:00 hodin
úterý, čtvrtek
13:00 – 15:00 hodin
pátek
8:00 – 11:30 hodin
na obci Jistebnice:
pondělí - pátek
7.15 - 11.15 12:15 – 15:30 hodin

Upozornění k bodu I. a II. :
•

•

•
•

Podle § 52 odst.2 stav.zákona mohou námitky proti návrhu ÚP podat pouze
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti (§ 23 stavebního
zákona).
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a
dotčené osoby podle § 52 odst.2 stav.zákona námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit
území dotčené námitkou.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko
k připomínkám a námitkám.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží (§
52 odst.3 stavebního zákona).

otisk úředního razítka

Ing.Vlastimil Křemen
vedoucí odboru územního rozvoje

Datum vyvěšení :
Datum sejmutí :
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Tato veřejná vyhláška bude zveřejněna i způsobem umožňující dálkový přístup www.tabor.cz a www.jistebnice.cz

na

Část I. – podle ustanovení § 25 odst.2 správního řádu - musí být zveřejněna po dobu 15 dnů
vyvěšením na úřední desce
Část II. – podle § 52 odst.1 stavebního zákona – musí být vystavena k veřejnému nahlédnutí
po dobu 30 dnů od dne doručení části I.
Celkem musí být tato veřejná vyhláška vyvěšena po dobu min. 45 dnů

Obdrží:
(datové schránky)
1. Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP, nábřeží
Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1
2. Ministerstvo průmyslu a obchodu,, sekce nerost. surovin, Na Františku 32, 110 15 Praha
3. Krajské ředitelství policie JČ kraje, odbor správy majetku, odděl. správy nemovit.
majetku, Lannova 193/23 370 74 Č. Budějovice
4. Ministerstvo životního prostředí,
a. odbor výkonu státní správy II, Mánesova 3, 370 01 České Budějovice
5. Krajský úřad - Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
a. odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví,
b. odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
c. odbor dopravy a silničního hospodářství
6. Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Tábor, Palackého 350, 390 02 Tábor
7. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, Chýnovská 276, 392 02
Tábor
8. Obvodní báňský úřad Příbram, pracoviště Plzeň, Hřímalého 11, Plzeň
9. Státní energetická inspekce, územ. inspektorát, Lipenská 17 , 370 01 České Budějovice
10. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, regionální centrum Č.Budějovice, pošt.schr.10, 370
07 Č.Budějovice
11. Vojenská a ubytovací a stavební správa, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
12. Městský úřad Tábor
a. odbor životního prostředí
b. odbor územního rozvoje - památková péče
c. odbor dopravy
13. Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tábor, Husovo náměstí 2938
14. Obec Jistebnice
Projektant: UA Projekce, Ing. arch Štěpánka Ťukalová, Boleslavova 30, České Budějovice

Sousední obce:
Božetice, Nadějkov, Sedlec – Prčice, Borotín, Radkov u Tábora, Balkova Lhota, Meziříčí,
Drhovice, Opařany

