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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
 
 

OZNÁMENÍ  O DORUČENÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
POHOROVICE 

 

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP jako pořizovatel Zprávy o uplatňování územního 
plánu Pohorovice v souladu s §6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a v souladu s §55 
odst.1 stavebního zákona  

 

doručuje 

návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Pohorovice veřejnou vyhláškou. 

 

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP v souladu s §20 stavebního zákona zajistil 
veřejnosti možnost seznámit se s návrhem Zprávy o uplatňování územního plánu Pohorovice 
po dobu 30ti dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky. Návrh Zprávy o uplatňování 
územního plánu Pohorovice je doručen veřejnou vyhláškou v souladu s §47 odst.2 stavebního 
zákona, tzn. návrh zprávy bude vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Pohorovice a 
dále na úřední desce pořizovatele Městského úřadu Vodňany umožňující dálkový přístup, 
tj. na www.vodnany.eu.  

 

Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Pohorovice bude současně k nahlédnutí od 
28.04.2014 do 28.05.2014 u pořizovatele na Městském úřadu Vodňany, odboru výstavby a ÚP, 
v úřední dny v pondělí a středu v době od 800 do 1700 hodin, v úterý a pátek od 800 do 1030 
hodin.  
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Korespondenci zasílejte na adresu pořizovatele Zprávy o uplatňování územního plánu 
Pohorovice, tj. Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP, náměstí Svobody č.18, 389 
01 Vodňany.    
 
Do 15 dnů ode dne doručení Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Pohorovice může 
každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.  
K připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.   
 
 
 
 
 
 
 

Bc.Věra Černá 
vedoucí odboru výstavby a ÚP 

  
 

 
 
Obdrží: 
Obec Pohorovice, IDDS: vevam2y 
 
 
Příloha: 
Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu obce Pohorovice 
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