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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
kterou se oznamuje
zveřejnění návrhu změny č. 1 územního plánu Dubičné
v katastrálním území Dubičné
Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování jako orgán vykonávající působnost ve
věcech územního plánování podle ustanovení § 5 odst. (1) a (2) a § 6 odst. (1) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje zveřejnění návrhu změny č. 1 územního plánu
Dubičné v katastrálním území Dubičné (dále jen „změna ÚP“) dle § 50 odst. (3) stavebního zákona ve
vazbě na § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“).
Návrh změny ÚP je zpracován na základě zprávy o uplatňování schválené Zastupitelstvem obce
Dubičné dne 23. 3. 2015 usnesením č. 7/2015. Zpracovatelem změny ÚP je Ing. arch. Jaroslav Daněk,
Projektový ateliér AD s.r.o., Husova 4, České Budějovice, č. autorizace ČKA 279.
Vzhledem ke skutečnosti, že s ohledem na rozsah návrhu změny ÚP není možno jej zveřejnit na
úřední desce v úplném znění, sděluje magistrát města v souladu s ustanovením § 172 odst. (2)
správního řádu, že s návrhem změny ÚP je možno se seznámit od 22. ledna 2018 do 8. března 2018
na Magistrátu města České Budějovice, odboru územního plánování, nám. Přemysla Otakara II.
č. 1/1, České Budějovice, IV. patro, č. dveří 401c, Ing. arch. Sonja Topková, tel. 386 803 010. Ve
stejném termínu je možné se s návrhem změny ÚP seznámit na Obecním úřadě Dubičné.
Zároveň je návrh změny ÚP v souladu s ustanovením § 50 odst. (3) stavebního zákona ve vazbě na
§ 172 odst. (2) správního řádu ve stejném termínu, tj. od 22. ledna 2018 do 8. března 2018 zveřejněn
na www stránkách města České Budějovice na adrese http://www.c-budejovice.cz a obce Dubičné
http://www.dubicne.cz.
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V souladu s § 50 odst. (3) stavebního zákona může do 30 dnů ode dne doručení návrhu změny ÚP
veřejnou vyhláškou, tj. do 8. března 2018, každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
V souladu s ustanovením § 50 odst. (3) stavebního zákona se k později uplatněným připomínkám
nepřihlíží.

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

Tato veřejná vyhláška musí být v souladu s ustanovením § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněna
na úřední desce Magistrátu města České Budějovice a Obecního úřadu Dubičné po dobu 15 dnů
pro její doručení a v souladu s § 50 odst. (3) stavebního zákona vyvěšena po dobu 30 dnů ode dne
doručení. Celkem musí být proto tato veřejná vyhláška vyvěšena po dobu min. 45 dnů.
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