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O b e c n í   ú ř a d   L i b ě t i c e 
                                              
Libětice, 386 01 Strakonice                                                                       Telefon: 383 381 239 
obec.libetice@tiscali.cz                          V Liběticích  dne  28.5. 2018 
 
Vyřizuje: ing. Hana Roudnická, 
Kosmonautů 1262 
386 01 Strakonice, tel. 775 146 183 
Email: roudnicka@strakonice.cz 
 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu za 
uplynulé období   

Lib ětice 
 

Obecní úřad Libětice jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle 
§6 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební 
zákon), oznamuje ve smyslu ustanovení § 20, § 47 a § 55 stavebního zákona, že byl 
zpracován návrh zprávy o uplatňování územního plánu za uplynulé období (dále ÚP) 
Lib ětice. Návrh zprávy o uplatňování ÚP Libětice zpracoval ve smyslu § 55 odst. (1) 
stavebního zákona a v souladu s § 47 odst. (1) stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci               
s určeným zastupitelem obce. Součástí zprávy o uplatňování ÚP jsou pokyny pro 
zpracování návrhu změny ÚP v rozsahu zadání změny ÚP. 
 

V souladu s § 47 odst. (2) je návrh zprávy vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů 
ode dne 30.5.2018 na obecním úřadu v Libětice a na úřední desce obce 
http://www.libetice.info/ured.html .  Do 15 dnů od doručení této veřejné vyhlášky, tj.                     
do  29.6. 2018, může každý uplatnit své připomínky (§ 47 odst. (2) stavebního zákona).                       
K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. 
Návštěvu doporučujeme po telefonické dohodě - tel. 383 381 239, 602 235 726.  
Úřední hodiny:  každé úterý 19 - 20 hod. . 
 

Dotčené orgány a krajský úřad vyzýváme k uplatnění vyjádření k návrhu zprávy                      
o uplatňování ÚP Lib ětice, v souladu s § 47 odst. (2) stavebního zákona,  ve lhůtě  do 30 
dnů od obdržení návrhu zprávy o uplatňování ÚP. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své 
podněty sousední obce.  
K vyjádřením dotčených orgánů a krajského úřadu uplatněným po uvedených lhůtách se 
nepřihlíží. 
                         
                …………………………..                  

                                                               Vladimír Pecka   
                                             starosta  obce  

     
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce obecního úřadu Libětice  
minimálně po dobu 30 dnů. 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 
 

Vyvěšeno dne: 30.5.  2018                                           Sejmuto dne :               2018 


