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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNI 

K NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VIMPERK 
 
Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk, jako příslušný úřad územního 
plánování podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 52 
stavebního zákona, ve spojení s ustanovením § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, 
 

oznamuje veřejné projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu Vimperk, 
 

které se bude konat 
30.08.2018 (čtvrtek) od 09:00 hodin 

v zasedací místnosti MěÚ Vimperk (Steinbrenerova 6, 3.patro).  
   

Upravený a posouzený návrh územního plánu Vimperk bude vystaven k veřejnému 
nahlédnutí od 24.07.2018 do 06.09.2018 na MěÚ Vimperk, v kanceláři odboru výstavby a 
územního plánování č. 203 v ulici Nad Stadionem 199 (bývalá telekomunikační budova 
TKB), nejlépe v úředních hodinách (pondělí a středa v čase 7:30 - 11:30, 12:30-17:00 hod)                      
a na webových stránkách města (http://www.vimperk.cz/49/). 
 
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tedy do 06.05.2015) může každý 
uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 
oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, 
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené 
námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě 
stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. K později 
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  
 
 
 

 
Ing. Václav Kokštein 
vedoucí odboru výstavby a ÚP 

http://www.vimperk.cz/49/
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Informace o vyvěšení na úředních deskách k č.j. VÚP 24208/18: 

 

 

Toto oznámení bude vyvěšeno na úředních deskách MěÚ Vimperk  

 

 
1. Úřední deska MěÚ Vimperk 

 
Vyvěšeno 24.07.2018    
 
Sejmuto 06.09.2018    
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:……………………………….. 
 
 

2. Elektronická úřední deska MěÚ Vimperk (vč. návrhu k veřejnému projednání)  
 
Vyvěšeno 24.07.2018     
 
Sejmuto 06.09.2018     
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:………………………………... 
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Rozdělovník k č.j. VÚP 24208/18: 

 
Obdrží jednotlivě:  
obec pro kterou se pořizuje, dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce 
 

- IČ 70882835: Hasičský záchranný sbor Jč kraje  

- IČ 71009345: Krajská hygienická stanice Jč kraje   

- IČ 00018562: Krajská veterinární správa  pro Jč kraj  

- IČ 66003008: Ministerstvo dopravy ČR   

- IČ 60162694: Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková 

- IČ 47609109: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

- IČ 00164801: Ministerstvo životního prostředí ČR (SEA, ložiska, geologické práce) 

- IČ 00250333: Obec Bohumilice  

- IČ 00250341: Obec Borová Lada 

- IČ 00582981: Obec Buk 

- IČ 00250384: Obec Čkyně 

- IČ 00250422: Obec Horní Vltavice 

- IČ 00583057: Obec Kubova Huť 

- IČ 00250716: Obec Svatá Maří 

- IČ 00250872: Obec Zdíkov 

- IČ 00025844: Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského 

- IČ 00583171: Správa NP Šumava (odbor CHKO) 

- IČ 61387584: Státní energetická inspekce 

- IČ 01312774: Státní pozemkový úřad 

- IČ 48136069: Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

- IČ 70890650: Krajský úřad Jihočeského kraje   
odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic  
odbor životního  prostředí, zemědělství a lesnictví  
odbor dopravy a silničního hospodářství  
odbor kultury, památkové péče a  

- Město a MěÚ Vimperk 
odbor kancelář starosty 
odbor hospodářský a bytový 
odbor investic a údržby  
odbor dopravy a silničního hospodářství (silniční správní úřad) 
odbor školství, kultury a cestovního ruchu (státní památková péče) 
odbor životního prostředí (OPK, odpadové hosp.) 

 
Dále obdrží: 
zpracovatel ÚP, určený zastupitel  
 

- IČ 25194771: Ateliér AD s.r.o. 

- Ing. Jaroslava Martanová 
 
Veřejnou vyhláškou:  
každý, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor (České 
dráhy, a.s., Povodí Vltavy, s.p.), zástupce veřejnosti 
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