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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

oznámení o projednání Územní studie krajiny SO ORP Vodňany 
 

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořizuje z podnětu Města Vodňany a v souladu s ustanoveními § 30 

stavebního zákona Územní studii krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany.  

 

Zpracovatelem návrhu Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany je 

společnost EKOTOXA, s.r.o., IČ: 64608531, se sídlem Fišova 403/7, 602 00 Brno – Černá Pole. 

 

Pořizovatel oznamuje, že projednání návrhu Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Vodňany se uskuteční 

 

dne 16. 8. 2018 v 10.00 hodin 

na Městském úřadu ve Vodňanech, v malé zasedací místnosti (číslo dveří 15) 

nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany. 

 

S návrhem Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany je možné  

se seznámit od 17. 7. 2018 do 23. 8. 2018 na Městském úřadu Vodňany, odboru výstavby a ÚP,  

se sídlem nám. Svobody 18/I, Vodňany. Návštěvu Městského úřadu Vodňany doporučujeme v úřední 

dny: pondělí, středa v době od 8
00

 do 17
00

 hodin, úterý, pátek v době od 8
00

 do 10
30

 hodin nebo po 

telefonické dohodě. Dále je návrh Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Vodňany zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stánkách města 

(www.vodnany.eu).  

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne projednání návrhu Územní studie krajiny správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Vodňany může každý uplatnit své připomínky. Dotčené orgány a krajský úřad 

jako nadřízení orgán uplatní ve stejné lhůtě svá stanoviska. K později uplatněným stanoviskům  

a připomínkám se nepřihlíží.   

 

 

 

Ing. Aleš Dvořák 

referent odboru výstavby a ÚP 

úředně oprávněná osoba 
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Vyvěšeno dne:   

 

 

Sejmuto dne:   
 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení  

a sejmutí veřejné vyhlášky na veřejné i elektronické 
úřední desce 

 

Lhůta pro vyvěšení: 

 

Městský úřad Vodňany a obecní úřady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany 

vyvěsí tuto veřejnou vyhlášku o návrhu Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Vodňany na úředních, popř. elektronických úředních deskách po dobu od 17. 7. 2018  

do 23. 8. 2018, včetně. Po uplynutí této doby vyznačí úřad datum vyvěšení a sejmutí, opatří veřejnou 

vyhlášku razítkem a podpisem a postoupí ji zpět příslušnému úřadu územního plánování. Patnáctým 

dnem po vyvěšení se dokument považuje za doručený, pokud je stejnou dobu zveřejněn způsobem 

umožňující dálkový přístup, dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Obdrží: 

Obce, pro které je návrh územní studie pořizován 

(žádáme obce o vyvěšení této veřejné vyhlášky): 

Město Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany 

Město Bavorov, IDDS: 3skbfjd 

Obec Bílsko, IDDS: tmxam78 

Obec Budyně, IDDS: s29ambv 

Obec Číčenice, IDDS: pwib58i 

Obec Drahonice, IDDS: b83ampe 

Obec Hájek, IDDS: vtmamp4 

Obec Chelčice, IDDS: d39bnjm 

Obec Krajníčko, IDDS: 7azamsa 

Obec Krašlovice, IDDS: f4aamt2 

Obec Libějovice, IDDS: f5jb3yv 

Obec Měkynec, IDDS: sdjb56m 

Obec Pivkovice, IDDS: qahbwbv 

Obec Pohorovice, IDDS: vevam2y 

Obec Skočice, IDDS: 4yrbqvv 

Obec Stožice, IDDS: uxzb5bp 

Obec Truskovice, IDDS: 5cmbtbb 

 

Krajský úřad: 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, 

oddělení územního plánování, IDDS: kdib3rr 

 

Zpracovatel návrhu územní studie: 

EKOTOXA s.r.o., IDDS: rdb3fk8 

 

Dotčené orgány: 

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, IDDS: 9gsaax4 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Strakonice, IDDS: z49per3 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, IDDS: kdib3rr 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr 

Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany 

Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP, památková péče, nám. Svobody 389 01 Vodňany 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany 

 

Ostatní: 

Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP 
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