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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ A VÝZVA POSKYTOVATELŮM ÚDAJŮ O
II. ÚPLNÉ AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),
oznamuje
poskytovatelům údajů II. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů podle § 28 odst. 2 stavebního
zákona.

Možné poskytovatele tj. orgány veřejné správy, právnické osoby a vlastníky dopravní a technické
infrastruktury, kteří ještě nepředali údaje o území v návaznosti na § 27 odst. 3 stavebního zákona
v y z ý v á m e,
aby toto bezodkladně učinili a předali předmětné údaje úřadu územního plánování. Dovolujeme si Vás
upozornit, že součástí předání údajů o území musí být i vyplněný a podepsaný pasport údaje o území
uvedený v příloze č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Poučení:
Prokáže-li se, že poskytovatel údajů nesplnil povinnost dle § 27 odst. 3 stavebního zákona je povinen dle
§ 28 odst. 3 stavebního zákona uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně
plánovací dokumentaci a na aktualizaci územně analytických podkladů.
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Toto oznámení a výzva je určena poskytovatelům údajů, kteří nám nejsou známi, a doručuje se jim
veřejnou vyhláškou.
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 + 15 dní na úřední desce Městského úřadu
Vodňany a též způsobem umožňujícím dálkový přístup tj. na www.vodany.eu.

Bc.Věra Černá
vedoucí odboru výstavby a ÚP
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