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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
Městský úřad Tábor, odbor rozvoje jako pořizovatel oznamuje v souladu s ustanovením § 47
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, zpracování návrhu

ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠEBÍŘOV
Návrh zprávy o uplatňování obdrží dotčené orgány, sousední obce, krajský úřad a obec pro
kterou je zpráva pořizována. Do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy mohou dotčené orgány a
krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, krajský úřad jako
příslušný úřad stanovisko a sousední obce podněty k návrhu zprávy.
Návrh zprávy o uplatňování je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele, na odboru
rozvoje Městského úřadu Tábor v úředních hodinách (pondělí, středa 8:00 - 17:00 hod.,
úterý, čtvrtek 13:00 – 15:00 hod., pátek 8:00 – 11:30 hod.).
Návrh zprávy o uplatňování je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Šebířov v
úředních hodinách (úterý 16:00 – 18:00 hod., středa 16:00 – 18:00 hod.).
Návrh zprávy o uplatňování je vystaven na na elektronické úřední desce města Tábor
www.taborcz.eu a obce Šebířov http://www.sebirov.cz

od 11.12. 2015 do 11.1.2016
Ve výše uvedené lhůtě může každý uplatnit své písemné připomínky.
K požadavkům, podnětům a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Na základě uplatněných požadavků, podnětů a připomínek bude návrh Zprávy doplněn a
upraven a v souladu s §6 stavebního zákona předložen ke schválení v zastupitelstvu obce.

Ing. Vlastimil Křemen
vedoucí odboru rozvoje
„otisk razítka“
Příloha: Zpráva o uplatňování územního plánu Šebířov
Vyvěšeno dne (vč. elektronické úřední desky):
Sejmuto dne (vč. elektronické úřední desky):

Rozdělovník :
Obec Šebířov
se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 30 dnů a o
souběžné zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (na elektronické úřední
desce)
Dotčené orgány (prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, včetně textu
návrhu zadání)
1. Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP, nábřeží
Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1
2. Ministerstvo průmyslu a obchodu,, sekce nerost. surovin, Na Františku 32, 110 15
Praha
3. Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha
4. Krajské ředitelství policie Jč kraje, odbor správy majetku, odd. správy nemovitého
majetku, Lannova 193/23, 370 74 České Budějovice
5. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, Mánesova 3a, 370 01
České Budějovice
6. Krajský úřad - Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
- odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví,
- odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
- odbor dopravy a silničního hospodářství
- odbor kultury a památkové péče
7. Krajská hygienická stanice, Územní pracoviště Tábor, Palackého 350, 390 02 Tábor
8. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Chýnovská 276, 391
56 Tábor
9. Obvodní báňský úřad Příbram, pracoviště Plzeň, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň
10. Státní energetická inspekce, územ. inspektorát, Lipenská 17 , 370 01 České Budějovice
11. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, regionální centrum Č.Budějovice, Schneiderova
32, 370 07 Č.Budějovice
12. Ministerstvo obrany - Agentura hospod. s nemovitým majetkem
13. Městský úřad Tábor, Žižkovo náměstí 2
- odbor životního prostředí
- odbor rozvoje - památková péče
- odbor dopravy
14. Státní pozemkový úřad, Husovo náměstí 2938, Tábor
15. Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, územní odbor Tábor, Chýnovská 276,
391 56 Tábor
Sousední obce (prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, včetně textu
návrhu zadání):
Městys Neustupov
Obec Jankov
Obec Zvěstov
Obec Kamberk
Obec Vilice
Obec Běleč
Město Mladá Vožice
Obec Slapsko

