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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vystavení návrhu 2. zprávy o uplatňování,
obsahujícího pokyny pro vypracování změny č. 1
Územního plánu Vícemil
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování dle §6 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
(dále „stavební zákon“) pořizoval na žádost obce Vícemil Územní plán Vícemil (dále „ÚP“).
ÚP byl zastupitelstvem obce vydán formou opatření obecné povahy dne 17. 10. 2012, nabytí
účinnosti 13. 11. 2012.
Pořizovatel předkládá podle §55 odst. 1 a za přiměřeného použití §47 stavebního
zákona návrh 2. zprávy o uplatňování územního plánu Vícemil, jehož obsahem jsou
pokyny pro vypracování změny č. 1 ÚP, v rozsahu dle §15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovcí dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění. V souladu s §55a stavebního zákona bude
změna č. 1 pořizována tzv. zkráceným postupem pořizování.
Návrh 2. zprávy o uplatňování, včetně pokynů pro vypracování změny č. 1 ÚP, je
připraven k nahlédnutí na obecním úřadu Vícemil a na městském úřadu Jindřichův Hradec,
odbor výstavby a územního plánování Janderova 147/II v kanceláři č. 103, po dobu 30 dnů
ode dne vyvěšení oznámení o vystavení návrhu 2. zprávy o uplatňování – tj. od 7. 5. 2021
do 7. 6. 2021 (včetně). Návrh zprávy o uplatňování je po stejnou dobu připraven k nahlédnutí
také na webových stránkách města Jindřichův Hradec (www.jh.cz) a na webových stránkách
obce Vícemil (www.obec-vicemil.cz).
V souladu s §47 odst. 2 stavebního zákona může každý do 15ti dnů ode dne
doručení této veřejné vyhlášky tedy do 7. 6. 2021 (včetně) uplatnit u pořizovatele své
písemné připomínky k návrhu zprávy o uplatňování. K připomínkám uplatněným po uvedené
lhůtě se nepřihlíží.
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