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OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ 

NÁVRHU ZADÁNÍ územního plánu Branišov 
 

 
Odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice, jako úřad územního plánování, ve 
smyslu § 6 odst. (1) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění, oznamuje v souladu s § 47 stavebního zákona 

 
ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ 

NÁVRHU ZADÁNÍ územního plánu Branišov 
v termínu od 27. září 2012 do 29. října 2012. 

 
Návrh zadání územního plánu Branišov (dále jen „ÚP“) je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 
30-ti dnů od zveřejnění tohoto oznámení (§ 47 odst. (2) stavebního zákona ve znění pozdějších 
předpisů), tj. od 27. 9. 2012 do 29. 10. 2012 na úřední desce Magistrátu města České Budějovice a 
na odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II, č. 1,2, 
IV. patro, č. dv. 401c. Doporučujeme využít k nahlédnutí do dokumentace úřední dny, tj. pondělí a 
středa od 8.00 hod do 17.00 hod, pátek od 8.00 hod do 11.30 hod. Souběžně s tím je návrh zadání ÚP 
vystaven k veřejnému nahlédnutí na úřední desce obce Branišov a Obecním úřadě Branišov. Zároveň 
je návrh zadání vystaven na webových stránkách města České Budějovice a obce Branišov. 
 
Ve lhůtě vystavení návrhu zadání ÚP k veřejnému nahlédnutí, tj. po dobu 30-ti dnů ode dne vyvěšení 
veřejné vyhlášky na úřední desce, může každý uplatnit své připomínky (§ 47 odst. (2) stavebního 
zákona) tj. do 29. října 2012. Dotčené orgány a krajský úřad mohou v souladu s § 47 odst. (2) 
stavebního zákona uplatnit u pořizovatele své požadavky do 30-ti dnů od obdržení návrhu zadání. Ve 
stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty i sousední obce. K požadavkům dotčených orgánů, 
krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k připomínkám uplatněným po uvedených 
lhůtách se nepřihlíží. 
 
 
 
Ing. Luboš Lacina, v.r. 
vedoucí odboru 
územního plánování 
 
Příloha: návrh zadání ÚP 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách Magistrátu města České Budějovice a 
Obecního úřadu Branišov po dobu 30 dnů, včetně návrhu zadání ÚP. 

 

Úřední deska  
Magistrátu města České Budějovice 

Úřední deska  
Obec Branišov 

http://www.c-budejovice.cz/

