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-  VEŘEJNÁ   VYHLÁŠKA  - 
 

OZNÁMENÍ  O   PROJEDNÁVÁNÍ   NÁVRHU   ZADÁNÍ       
ZMĚNY   č. 6   ÚZEMNÍHO   PLÁNU    

SÍDELNÍHO   ÚTVARU KVILDA 
 

Na základě žádosti obce Kvilda ze dne 2.6.2009 se MěÚ Vimperk, odbor výstavby a 
územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, stal podle § 6 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) pořizovatelem  změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru 
Kvilda (dále jen „změna č. 6 ÚPSÚ Kvilda“). 

Pořizovatel oznamuje, že v souladu s ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona bude  

 

návrh zadání  změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda 

zveřejněn a vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele a OÚ Kvilda po dobu 30 dnů ode 
dne vyvěšení oznámení o projednávání návrhu zadání na úředních deskách obou úřadů, tj. od 
29.3. do 12.5.2010. 

Ve lhůtě do 12. května  2010 může každý uplatnit své připomínky. 

Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda mohou dotčené orgány a 
krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územně plánovací dokumentace, 
vyplývající ze zvláštních právních předpisů, a požadavek na vyhodnocení vlivů územního 
plánu na životní prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu podle  zvláštního právního předpisu. 
Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce. 

K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo 
k připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 



 

Toto oznámení bude vyvěšeno od 29.3. do 12.5.2010 na úředních deskách MěÚ Vimperk a 
OÚ Kvilda a též na elektronické úřední desce MěÚ Vimperk (www.vimperk.cz) a obce 
Kvilda. 

 

 

 

 

 
 
 

Ing. Václav Kokštein 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
 
 
 
A. Údaje o zveřejnění na úřední desce MěÚ Vimperk, odbor HB: 
 
                                         - vyvěšeno dne ……29.3.2010……… 
     
                                         - sejmuto dne  ……  12.5.2010………. 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce: 
                                                                                                                Podpis: ……………... 
 
 
 
B. Údaje o zveřejnění na elektronické úřední desce  MěÚ Vimperk, OVÚP: 
 
                                         - vyvěšeno dne ……29.3.2010……… 
 
                                         - sejmuto dne  ……  12.5.2010………. 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce: 
                                                                                                                Podpis: ……………... 
 
 
 
 
C. Údaje o zveřejnění na úřední desce obce Kvilda: 
 
                                         - vyvěšeno dne ……29.3.2010……… 
 
                                         - sejmuto dne  …… 12.5.2010………. 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce: 
                                                                                                                Podpis: ……………... 
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