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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

(dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) 

 
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SMOLOTELY 

 

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad 
územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje na žádost obce Smolotely Územní 
plánu Smolotely (dále jen „ÚP“). 
 
V souladu s § 47 stavebního zákona pořizovatel oznamuje projednávání návrhu zadání ÚP. 
 
Návrh zadání ÚP je veřejně k nahlédnutí 
1/ na Obecním úřadu Smolotely, 
2/ na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování, 
3/ na webu www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení  
územního plánování – obce ORP Příbram – Smolotely) 
po dobu 30 dní, počínaje dnem 05.09.2016.  
 
Tato veřejná vyhláška je doručena 15. dnem jejího vyvěšení na úřední desce. Ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
jejího doručení může každý uplatnit své připomínky k návrhu zadání ÚP. K později uplatněným 
připomínkám se nepřihlíží. 
 
Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební 
úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 01  Příbram I.  
 
 
 
 
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 

Vojtěch Vaverka 
vedoucí oddělení územního plánování 
 
Tento dokument musí být na úředních deskách MěÚ Příbram a OÚ Smolotely vyvěšen v době od 
05.09.2016 do 6.10.2016 Poté obec potvrdí na dokladu dobu vyvěšení a sejmutí a vrátí zpět pořizovateli. 
 
 
Datum vyvěšení:  05.09.2016     Datum sejmutí: …………………………… 
 
Razítko a podpis oprávněné osoby,    Razítko a podpis oprávněné osoby, 
potvrzující vyvěšení:      potvrzující sejmutí:  

VÁŠ DOPIS ZN:  

SPIS. ZNAČKA:   

ČÍSLO JEDNACÍ: MeUPB 69757/2016/SÚÚP/Vv 

  

VYŘIZUJE: Vojtěch Vaverka 

TEL/FAX: 318 402 238 / 318 402 363 

E-MAIL: vojtech.vaverka@pribram-city.cz 

  

DATUM: 05.09.2016 
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