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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

 
 

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU  
ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLŠÍ 

 

Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování, jako úřad územního plánování (dále jen 
pořizovatel), na základě žádosti obce Olší, podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) doručuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona Návrh zadání 
Územního plánu Olší veřejnou vyhláškou. 

 

Dle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona do 30-ti dnů od obdržení Návrhu zadání Územního 
plánu Olší mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele 
vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a 
územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele 
stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty.  

 

Dle ustanovení § 47 odst. 2 do 15-ti  dnů ode  dne  doručení (tj. 30-ti dnů ode dne vyvěšení) 
veřejné  vyhlášky  může  každý  uplatnit  u  pořizovatele  písemné  připomínky.   

 

Veřejná vyhláška bude vyvěšena od 16. 10. 2021 do 16. 11. 2021 na úřední desce Městského úřadu 
Telč a na úřední desce Obecního úřadu Olší. Ve stejné lhůtě bude dle § 47 odst. 2 a § 20 stavebního 
zákona připraven k veřejnému nahlédnutí Návrh zadání Územního plánu Olší na odboru rozvoje a 
územního plánování Městského úřadu Telč (nám. Zachariáše z Hradce 2, v I. patře Univerzitního 
centra Masarykovy univerzity v Telči) a na Obecním úřadu Olší. Návštěvy na úřadě doporučujeme 
v úředních hodinách; mimo úřední hodiny doporučujeme návštěvu telefonicky dohodnout.  

Návrh zadání ÚP je rovněž vystaven v elektronické podobě na webových stránkách Města Telč:  
http://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/udaje_o_projednavane_upd 

 

Své písemné připomínky, vyjádření, stanoviska a podněty zasílejte na adresu pořizovatele: Městský 
úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. 

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 

 
 
 
 
 
Ing. arch Lukáš Pivonka 
oprávněná úřední osoba pro územní plánování, referent odboru rozvoje a územního plánování 
Městského úřadu Telč 
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Městský úřad Telč a Obecní úřad Olší vyvěsí tuto veřejnou vyhlášku o Návrhu zadání Územního plánu 
Olší na úřední desce od 16. 10. 2021 do 16. 11. 2021 (včetně). Po uplynutí této doby vyznačí 
oprávněná osoba datum vyvěšení a sejmutím, opatří veřejnou vyhlášku razítkem, podpisem a vrátí ji 
zpět na adresu pořizovatele MěÚ Telč, odbor rozvoje a územního plánování. 
 
 
Datum vyvěšení veřejné vyhlášky:  …………. 
 
Datum sejmutí:    …………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Potvrzení oprávněné osoby: 
 
Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce jak fyzické tak elektronické (MěÚ Telč a ObÚ Olší) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
v době minimálně od  …………do……………….., což tímto níže uvedený pracovník potvrzuje 
 
 
V ………………………………… dne …………………………… 
 
 
 ………………………………………….. 
 razítko a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník (obdrží pro vyvěšení na úřední desku): 
 

1. Obecní úřad Olší – (ID DS xzza64w)  

2. MěÚ Telč, sekretariát – předáno osobně (kopie) 

 


