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VÝZVA DO
Výzva k uplatnění stanovisek v rámci řízení o vydání změny č. 3 územního plánu
Dubné
Obecní úřad Dubné jako úřad, který vykonává činnost podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon),
prostřednictvím fyzické osoby dle smlouvy o dílo, která splňuje kvalifikační požadavky pro
výkon územně plánovací činnosti a příslušný k pořízení změny č. 3 územního plánu Dubné,
vyzývá v rámci řízení o vydání územního plánu podle § 53 odst.1 stavebního zákona a §§
171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen „správní řád“)

k uplatnění stanovisek k Návrhu rozhodnutí o
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek
změny č. 3 územního plánu Dubné
Pořizovatel a určená zastupitelka na společné schůzce dne 10. listopadu 2020 vyhodnotili
výsledky projednání, zpracovali s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a
návrh vyhodnocení připomínek (dále jen Návrhy) uplatněných k návrhu územního plánu, ve
smyslu ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona.
Návrhy budou zaslány datovými schránkami dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako
nadřízenému orgánu v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zákona ve vazbě na
ustanovení § 172 odst. 1 a 3 správního řádu a tato výzva zveřejněna po dobu 30 dnů ode
dne odeslání datovými schránkami (do 10. prosince 2020).
Obecní úřad Dubné oznamuje, že s Návrhy je možno se seznámit také na
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Upozornění:
Podle § 53 odst.1 stavebního zákona mohou uplatnit dotčené orgány a krajský úřad jako
nadřízený orgán ve lhůtě 30 dnů od obdržení svá stanoviska. Stanoviska uplatní POUZE k částem
řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny. Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad
jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s Návrhy
pořizovatele souhlasí.
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Obdrží:
Obec Dubné
Nadřízený orgán:
Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č.Budějovice, odbor
regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic IDDS: kdib3rr
Dotčené orgány:



Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4, odbor výkonu státní správy I
Ministerstvo dopravy, odbor strategie, odd. ÚP, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15
Praha 1 IDDS: n75aau3
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, IDDS: bxtaaw4, sekce nerost. surovin,
energetiky a hutnictví, Na Františku 32, 110 15 Praha
Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj IDDS: z49per3
Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č.Budějovice
IDDS: kdib3rr






-odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
-odbor dopravy a silničního hospodářství
-odbor kultury a cestovního ruchu





Magistrát města České Budějovice IDDS: kjgb4yx
-odbor ochrany životního prostředí
-odbor dopravy a SH
-odbor stavební úřad (územního plánování)
Krajská hygienická stanice Jč. kraje, se sídlem v Českých Budějovicích – územní
pracoviště IDDS: agzai3c
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územ. odbor České Budějovice IDDS:
ph9aiu3
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