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ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE 
MÚ Sušice, OVaÚP, jako orgán územního plánování (dále jen „úřad územního plánování“) příslušný 
podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný správní 
orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
zpracoval jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro město Hartmanice v souladu 
s ustanovením § 55 odst. 1 stavebního zákona a náležitostí dle § 15 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
v platném znění 

návrh zprávy o uplatňování územního plánu Hartmanice. 
Do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Do 30 dnů od 
obdržení návrhu mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele vyjádření s požadavky na 
obsah územního plánu, příp. jeho změn. V téže lhůtě uplatní krajský úřad stanovisko a sousední obce 
mohou uplatnit podněty. K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních 
obcí nebo připomínkám uplatněných po uvedených lhůtách se nepřihlíží. V souladu s ust. § 55 odst. 1 
stavebního zákona bude zpráva na základě konzultací s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským 
úřadem doplněna a bude předložena Zastupitelstvu města Hartmanice ke schválení.  
 

 Jiří Lunda 
úředně oprávněná osoba č.21 

  
 
 
 
Příloha:  
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Hartmanice. 
 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Úřední deska: 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Dálkový přístup: 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 


