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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ o zahájení řízení o Regulačním plánu Dačická, o návrhu opatření obecné povahy 
a vystavení návrhu Regulačního plánu Dačická k veřejnému nahlédnutí 

 
MěÚ Telč, odbor rozvoje a územního plánování jako úřad územního plánování, na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Telče, podle 
§ 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, 
pořizující regulační plán Dačická, 

oznamuje 
dle §22, §62, §64, §65 a § 67 odst. 1 a 2 stavebního zákona a § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) 
ve znění pozdějších předpisů 

zahájení řízení o Regulačním plánu Dačická (dále jen „RP“) 
a o návrhu opatření obecné povahy Regulační plán Dačická  

 
Veřejné projednání s odborným výkladem se koná 

 

ve středu 25. 8. 2021 v 16.00 hodin 
v hudebním sále Základní umělecké školy Telč, nám. Zachariáše z Hradce čp. 71, 588 56 Telč (bude označeno). 

 
Zpracovaná dokumentace RP a opatření obecné povahy bude k nahlédnutí na MěÚ Telč, odboru rozvoje a územního plánování, 
Masarykova univerzita, Univerzitní centrum Telč, nám. Zachariáše z Hradce čp. 2, 588 56 Telč, a to v termínu od 21. 7. 2020 po veřejné 
projednání + 7 dnů po něm (tzn. do 1. září 2021 včetně). 
 
Ve stejné lhůtě budou výše uvedené dokumenty vystaveny na webových stránkách města Telč  
http://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/udaje_o_projednavane_upd 
 
Dle ustanovení § 67 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu RP podat osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 (tedy zejm. 
vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku 
nebo stavbě, a dále osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být přímo dotčeno). V námitkách musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující 
dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou. Námitky lze uplatnit nejpozději 7 dnů ode dne veřejného projednání, tzn. 
nejpozději do 1. září 2021 (včetně). 
 
Dle ustanovení § 67 odst. 2 stavebního zákona může každý nejpozději 7 dnů ode dne veřejného projednání (tzn. do 1. září 2021 včetně) 
uplatnit své připomínky. 
 
K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Tímto jsou dotčené osoby na tuto skutečnost upozorněny. Dle 
§67 odst. 3 stavebního zákona se dále nepřihlíží k námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad 
územního rozvoje nebo územního plánu. 
 
Dle §22 odst. 3 stavebního zákona se námitky a připomínky uplatňují písemně. Pro uplatnění připomínek nebo námitek lze použít 
formulář, který je vyvěšen na výše uvedené webové adrese. Vytištěný formulář bude také k dispozici na veřejném projednání a u 
pořizovatele. 
 
 
„otisk úředního razítka“  

 
 
Ing. arch. Lukáš Pivonka 

odbor rozvoje a územního plánování Městského úřadu Telč 

*S00GX00C3EO6* 

mailto:epodatelna@telc.eu
mailto:lukas.pivonka@telc.eu
http://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/udaje_o_projednavane_upd


   

 

Stránka 2 z 2  č.j. Telč 2894/2017 ORÚP  

 

Veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce MěÚ Telč v minimální lhůtě 30 dnů a následně po sejmutí s potvrzením oprávněné 
osoby vrácena MěÚ Telč, odboru rozvoje a územního plánování. 
 
Obdrží (pro vyvěšení na úřední desce):  
1.  MěÚ Telč, sekretariát (kopie) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Datum vyvěšení veřejné vyhlášky:  …………. 
 
Datum sejmutí:    …………. 
 
Potvrzení oprávněné osoby: 
 
Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce jak fyzické, tak elektronické (MěÚ Telč) v době minimálně 
 od ………………….. do…………………(min. 30 dnů), což tímto níže uvedený pracovník potvrzuje. 
 
V ………………………………… dne …………………………… 
                 ………………………………………….. 

             razítko a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení  


