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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
O ZMĚNĚ Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VŠEMYSLICE
VE ZKRÁCENÉM POSTUPU POŘIZOVÁNÍ

Odbor regionálního rozvoje MěÚ Týn nad Vltavou (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování
příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě návrhů na změnu územního plánu
Všemyslice schválených v zastupitelstvu obce v souladu s § 55a odst. 1 a 2 stavebního zákona, pořídil
zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu obce Všemyslice (dále jen „změna č. 3 ÚP Všemyslice“) a
v souladu s § 55b zkráceným postupem pořizování.
Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o návrhu změny č. 3 Všemyslice podle § 52 odst. 1 a 2 stavebního
zákona v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) a v souladu s § 25 správního řádu oznamuje doručení veřejnou vyhláškou zpracovaného
návrhu změny č. 3 ÚP Všemyslice a jeho veřejné projednání, které se koná

ve středu 7.4.2021 v 15:00 hodin
V sále Kulturního domu, Neznašov č. p. 9
Projektant a zpracovatel návrhu změny č. 3 ÚP Všemyslice je Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.,
jejichž zástupce je přizván pro zajištění seznámení se zpracovaným návrhem.
Do návrhu změny č. 3 ÚP Všemyslice je možné nahlédnout u pořizovatele - Městský úřad Týn nad
Vltavou, odbor regionálního rozvoje, náměstí Míru 2, kancelář č. 230, v úřední dny Po a St 8:00 – 11:30 a
12:30 - 17:00 (v ostatních pracovních dnech doporučujeme po telefonické dohodě) a na Obci
Všemyslice.
Návrh změny č. 3 ÚP Všemyslice včetně odůvodnění je zveřejněn i způsobem umožňující dálkový
přístup (elektronická úřední deska) na adrese www.tnv.cz a www.vsemyslice.eu
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Upozornění:
• nejpozději do 7 dnů od ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky
• nejpozději do 7 dnů od ode dne veřejného projednání mohou dotčené osoby uplatnit námitky,
námitky proti návrhu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, v námitkách musí být uvedeno odůvodnění,
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezeno území dotčené
námitkou (povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce
veřejnosti)
• dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě svá stanoviska k
návrhu změny
• k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží
• ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží

Ing. TRČA Libor
Vedoucí odboru

Otisk razítka

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce, nejpozději od 1.3.2021 do 14.4.2021. Veřejná
vyhláška se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup (§ 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád). Úplné zveřejnění je na internetové adrese www.tnv.cz a www.vsemyslice.eu pod odkazem
úřední deska. Patnáctým dnem po dni vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
1. Obec Všemyslice, IDDS: zahb64r
sídlo: Neznašov č.p. 9, Všemyslice, 373 02 Neznašov
2. Město Týn nad Vltavou, úřední deska, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1

