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Adresát:

- vyhláška –
Oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 2 ÚP
Bohumilice
Městský úřad, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný úřad územního
plánování podle § 5 odst. 1 a § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v
souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona, oznamuje společné jednání o návrhu změny č. 2
územního plánu Bohumilice (dále jen „změna č. 2 ÚP Bohumilice“), které se koná
dne 30. listopadu 2017 v 10:00 hodin
na MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, 2.patro
Zadání změny č. 2 ÚP Bohumilice bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 04.10.2017
usnesením č. 29.
Podle ust. odst. 2 § 50 stavebního zákona mohou uplatnit dotčené orgány svá stanoviska při
společném jednání a dále nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne jednání (tj. do 31.12.2017).
Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své připomínky sousední obce.
Ke stanoviskům uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Návrh změny č. 2 ÚP Bohumilice je vystaven k nahlížení na elektronické úřední desce
pořizovatele, tj. MěÚ Vimperk (www.vimperk.cz) a obce Bohumilice (www.bohumilice.cz) ve
lhůtě od 15.11. do 31.12.2017 a dále
a) u pořizovatele MěÚ Vimperk, Nad Stadionem 199, v kanceláři odboru výstavby a
územního plánování – doporučujeme domluvit návštěvu v úředních hodinách (Pondělí a
Středa: 7:30 hod - 11:30 hod, 12:30 hod -17:00 hod) nebo v jiné pracovní dny na
telefonním č. 388 459 058
b) u obce Bohumilice – doporučujeme domluvit návštěvu v úředních hodinách (Pondělí 17:00
– 19:00 hod, Pátek 18:30 – 20:00 hod) nebo v jiné pracovní dny na telefonním č.
388 423 233

Digitálně podepsal Václav Kokštein
Datum: 14.11.2017 09:45:54 +01:00

Podle ust. odst. 3 § 50 stavebního zákona může každý do 30 dnů ode dne doručení uplatnit
u pořizovatele, tj. MěÚ Vimperk – odbor výstavby a územního plánování, písemné
připomínky (tj. do 31.12.2017).
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Ing. Václav Kokštein
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Obdrží na doručenku
Město Vimperk – odbor HB (2x na úřední desku a 1x potvrzené vrátit zpět)
OÚ Bohumilice (2x na úřední desku a 1x potvrzené vrátit zpět), IČ 002 50 333

A. Údaje o zveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce MěÚ Vimperk, odbor HB:
- vyvěšeno dne ……15.11.2017………
- sejmuto dne …… 31.12.2017……….
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:
Podpis: ……………...

B. Údaje o zveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce obce Bohumilice
- vyvěšeno dne ……15.11.2017………
- sejmuto dne …… 31.12.2017……….
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední a elektronické desce:
Podpis: ……………...
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