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Veřejná vyhláška
Oznámení o PRODLOUŽENÍ vystavení návrhu

nového územního plánu (ÚP) Český Krumlov
podle ustanovení § 50 odst.3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

k veřejnému nahlédnutí
Odbor úřad územního plánování Městského úřadu v Českém Krumlově oznamuje, že návrh územně
plánovací dokumentace – nového územního plánu města Český Krumlov, který byl původně vystaven od
19.2.2021 do 8.4.2021

bude vystaven až do 6.5.2021
tedy po dobu více než 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky v souladu s ustanovením § 50 odst.3
stavebního zákona.
Vzhledem k rozsahu návrhu územně plánovací dokumentace není možné jej zveřejnit na úřední desce
v tištěné podobě v celém znění (textová a grafická část), a proto v souladu s ustanovením § 172 odst. 2
správního řádu je vystavení zabezpečeno u pořizovatele – do návrhu nového územního plánu (ÚP)
Český Krumlov je možno nahlédnout:
 v kanceláři odboru úřad územního plánování – dveře č. V119 v budově Městského úřadu, Kaplická
č.439, Český Krumlov (pracovní doba: Po,St - 7.30 do 17.00 hod., Út, Čt - 7.00 -15.30 hod., Pá 7.00 -13.00
hod.).
Po dobu omezení úředních hodin a omezení přístupu veřejnosti do budovy úřadu z důvodu aktuální
epidemiologické situace si lze dojednat osobní schůzku za účelem nahlédnutí do návrhu nového
územního plánu Č.Krumlova s pořizovatelkou Ing. Hermanovou prostřednictvím telefonu (380 711 724 či
724 748 407) nebo e-mailem na adresu jana.hermanova@ckrumlov.cz
 na webových stránkách města na adrese: https://www.ckrumlov.cz/cz/novy-uzemni-plan/
Každý může v uvedené lhůtě - do 6.5.2021 k návrhu nového územního plánu města Český Krumlov uplatnit
u pořizovatele (na adrese: Městský úřad, odbor úřad územního plánování, Kaplická 439, Český Krumlov,
38101) písemné připomínky (lze využít formulář připomínky zveřejněný na výše uvedené webové stránce
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
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