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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Řízení o vydání Územního plánu Volary
- oznámení o změně termínu veřejného projednání
návrhu územního plánu
Městský úřad Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, který jako příslušný
úřad územního plánování podle § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje na žádost
města Volary Územní plán Volary, vede podle § 52 odst.1 stavebního zákona řízení o vydání
Územního plánu Volary formou opatření obecné povahy a za tímto účelem oznámil konání
ústního veřejného projednání nejdříve na den 4. listopadu 2020 a následně pak na 2.prosince
2020 a 20.ledna 2021, v sálu Městského úřadu Volary.
Vzhledem ke krizovým opatřením souvisejících s výskytem koronaviru SARS CoV-2
vyhlášených nařízením vlády České republiky nemohla být tato jednání uskutečněna a z
tohoto důvodu se stanovuje nový termín ústního veřejného projednání na den
22.února 2021 (pondělí) od 13.00 hodin.
S ohledem na současnou epidemickou situaci proběhne veřejné projednání formou online
přenosu. V uvedeném termínu se můžete pomocí počítače nebo mobilní aplikace kliknutím
sem připojit k online přenosu (Microsoft Teams). V případě, že nedisponujete internetovým
připojením, je možné sjednat individuální schůzku s projektantem územního plánu. Tyto
individuální schůzky proběhnou dne 22.02.2021 na Městském úřadu Volary. Čas a místo
schůzky je třeba domluvit před zahájením online přenosu s pořizovatelem územního plánu
(mgr.Lukášek, tel.č.388 607 558, e-mail: vlukasek@mupt.cz).
Návrh Územního plánu Volary je ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky stále vystaven
k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu Volary, odboru výstavby, územního plánování a
ŽP (v úředních dnech PO a ST od 8.00-11.30 a 12.00-17.00 hodin, v ÚT od 7.00-11.30 a
12.00-15.00 hodin a PÁ 7.00-11.30 a 12.00-13.30 hodin) nebo Městském úřadu Prachatice,
odboru stavebně správním a regionálního rozvoje (v úředních dnech PO a ST od 7.30-17.00
hodin, v ostatních pracovních dnech od 7.30-14.00 hodin). Návrh Územního plánu Volary je
současně stále zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce
Městského úřadu Volary (www.mestovolary.cz) a Městského úřadu Prachatice
(www.prachatice.eu).

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení územního plánu, oprávněný investor a
zástupce veřejnosti mohou podat nejpozději do 7 dnů ode dne nového ústního veřejného
projednání námitky. V podaných námitkách musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou.
Nejpozději do 7 dnů ode dne nového ústního veřejného projednání, může každý uplatnit
své připomínky. Ve stejné lhůtě mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán
uplatnit svá stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
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