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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TCHOŘOVICE 

 
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 
odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), oznamuje, že byl zpracován v souladu s § 55 odst. (1) stavebního zákona, návrh Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Tchořovice.  
 
Dle § 55 odst. (1) stavebního zákona se na projednání návrhu této zprávy použije přiměřeně § 47 odst. (1) – (4) 
stavebního zákona.  
 
V souladu s § 47 odst. (2) stavebního zákona mohou, do 30-ti dnů od obdržení návrhu Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Tchořovice, dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán, uplatnit u pořizovatele 
vyjádření, ve kterém uvedou požadavky vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže 
lhůtě uplatní krajský úřad, jako příslušný úřad, u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty.  
 
Do 15-ti  dnů ode  dne  doručení  veřejné  vyhlášky  může  každý  uplatnit  u  pořizovatele  písemné  připomínky.  
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 
 
Veřejná vyhláška včetně návrhu zprávy o uplatňování je k nahlédnutí od 13. 8. 2018 do 13. 9. 2018 na úřední desce 
a elektronické úřední desce Městského úřadu Blatná (http://www.mesto-blatna.cz/mesto/uredni-deska/) a na úřední 
desce a elektronické úřední desce obce Tchořovice (http://www.tchorovice.cz/cs/uredni-deska/R3-A0/) a to 
v souladu s § 20 a § 20a stavebního zákona. 
 
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Tchořovice je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Tchořovicích 
a Městském úřadu v Blatné – odbor výstavby a územního plánování. Návštěvu na MěÚ Blatná doporučujeme po 
telefonické dohodě (tel. 383 416 150, 383 416 155) nebo v úředních hodinách: pondělí, středa 7:30 – 12:00, 13:00 
– 17:00, pátek 7:30 – 12:00). 
  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů. 
 

Vyvěšeno dne: 13. 8. 2018   Sejmuto dne: 13. 9. 2018 
 
 
 
 

Bc. Václav Koubek 
vedoucí odboru výstavby a ÚP 

MěÚ Blatná 
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