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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ 
O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUBLAVA 

 

Městský úřad Kraslice, odbor ÚP, SÚ a PP (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 
rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu, na základě územně analytických 
podkladů a s využitím doplňujících průzkumů a rozborů zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 
stavebního zákona ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva (dále jen "určený zastupitel")  

návrh zadání Změny č. 4 územního plánu Bublava 

a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání. 

Pořizovatel doručuje návrh zadání veřejnou vyhláškou. Každý může uplatnit u pořizovatele 
písemné připomínky 

do 15 dnů ode dne doručení tohoto opatření. 

Do návrhu zadání Změny č. 4 ÚP Bublava je možno nahlédnout  ve výše uvedeném termínu 
(nejpozději do 13.9.2017 včetně) u Odboru územního plánování, stavebního úřadu a památkové 
péče Městského úřadu v Kraslicích, č. dv. 408 (doporučujeme ve dnech Pondělí a Středa 7-11,30 
a  12,00-17 hodin a mimo tyto dny a hodiny dle předchozí telefonické domluvy).  

Návrh zadání Změny č. 4 Územního plánu Bublava je také k nahlédnutí v elektronické podobě 
na webových stránkách Města Kraslice www.kraslice.cz v sekci Městský úřad → úřední deska a 
v sekci Městský úřad → významné dokumenty → ÚP Bublava → Projednávaná Změna č. 4 ÚP 
Bublava.   
 

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

Ing. Iva Harapátová v.r. 
úřednice odboru územního plánování, 
stavebního úřadu a památkové péče 

  
     „elektronicky podepsáno“ „otisk úředního razítka“ 
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Příloha : 

- návrh zadání Změny č. 4 ÚP Bublava 
  
 
Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu Kraslice a 
Obecního úřadu Bublava.  Ve stejný den, kdy se vyvěsí na úředních deskách, bude oznámení 
vyvěšeno i způsobem umožňující dálkový přístup, na tzv. „elektronických úředních deskách.“  
 
 
 
Vyvěšeno dne:…14.8.2017……………….   Sejmuto dne: ………………….. 
 
 
 
Potvrzení  (razítko a podpis orgánu) o vyvěšení a sejmutí oznámení. …………………………………. 
 
 
 
Obdrží: 
A. Žadatel 
1. Městský úřad Kraslice - ke zveřejnění, nám. 28. října č.p. 1438, 358 20  Kraslice 
2. Obecní úřad Bublava - ke zveřejnění, IDDS: iwbasyt 
 místo podnikání: Bublava č.p. 389, 358 01  Kraslice 
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