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V EŘE J N Á  V Y H L Á Š K A  

I. Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Lažany 
a data konání jeho projednání 

 
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územního plánu Lažany, jako 
orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle § 6 odst. (1), písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jen stavební zákon), oznamuje zahájení řízení o vydání 
územního plánu Lažany, podle § 52 stavebního zákona a § 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 
Dále oznamuje, že se bude konat veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu 

Lažany 
 

dne: 16. 11. 2012 v 17:00 hod. 

na obecním úřadu v Lažanech 
 
Územní plán Lažany zpracovává ARD architects s. r. o, Kněžská č. p. 17, 370 01 České Budějovice 1, 
zodpovědný projektant: Ing. Lucie Kussová. 
 
Projektanta žádáme tímto o účast a zajištění odborného výkladu. 
Dotčené orgány a sousední obce tímto zveme k veřejnému projednání. 
 
Návrh územního plánu Lažany bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne doručení 
veřejné vyhlášky. Je možno se s ním seznámit v souladu s ustanovením § 52 odst. (1) stavebního zákona na 
obecním úřadu v Lažanech a u pořizovatele (MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování). 
 

II. Oznámení o vystavení návrhu územního plánu Lažany 
 k veřejnému nahlédnutí 

Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, jako orgán vykonávající působnost ve věcech 
územního plánování podle § 6 odst. (1), písm. c) stavebního zákona oznamuje, že byl vystaven návrh územního 
plánu Lažany. Vzhledem k rozsahu dokumentace není možno zveřejnit návrh územního plánu na úřední desce 
v plném znění, a proto v souladu s ustanovením § 172 odst. (2) správního řádu je možno nahlédnout do 
dokumentace  

od 17. 10. 2012 do 16. 11. 2012  
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u pořizovatele: MěÚ Blatná (Mgr. Vlastimil Peterka, odbor výstavby a územního plánování, tř. T. G. 

Masaryka 322, 388 11 Blatná). Návštěvu doporučujeme po telefonické dohodě (tel. 
383 416 155) nebo v úředních hodinách: pondělí 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:00; středa 7:30 - 
12:00, 13:00 - 17:00; pátek 7:30 - 10:30.  

  
na obecním úřadu v Lažanech: Lažany 39, 388 01 Blatná – v úředních hodinách: středa 19 – 21 hod. a dále 

dle potřeby občanů. 
 
Návrh územního plánu je rovněž možno shlédnout na elektronické úřední desce MěÚ Blatná 
(http://www.mesto-blatna.cz/uredni-deska/) a na elektronické úřední desce obce Lažany 
(http://www.obeclazany.cz/uredni-deska/). 

 
 

Upozornění k bodu I a II: 

Podle § 52 odst. (2) stavebního zákona mohou pouze dotčené osoby - vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce 
veřejnosti k návrhu podat námitky nejpozději však na veřejném projednání, tedy do dne 16. 11. 2012. 
Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona dotčené osoby v námitkách musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru 
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

Podle §52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději při veřejném projednání, tedy do 16. 11. 2012 může každý 
uplatnit své připomínky. Dotčené orgány státní správy uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko 
k připomínkám a námitkám. 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 se nepřihlíží. 

 
 
 
 
 

Václav Koubek 
vedoucí odboru výstavby a ÚP 

MěÚ Blatná 
  
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 45 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 

Část I. této veřejné vyhlášky musí být v souladu s ustanovením § 25 odst. (2) správního řádu 
zveřejněna po dobu 15 dnů na úřední desce městského úřadu, část II. musí být podle § 52 odst. (1) 
stavebního zákona vyvěšena po dobu 30 dnů ode dne doručení části I. Celkem musí být proto tato veřejná 
vyhláška vyvěšena po dobu  m i n.  4 5   d n ů. 
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