
 

 
 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

NÁVRH 

 ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  HORŠICE  

V OBDOBÍ 2016 – 2020  
 
 

Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen "pořizovatel"), 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  projednání návrhu 
zprávy  o uplatňování územního plánu Horšice v uplynulém období 2016 – 2020, který zpracoval dle § 55 
odst. 1 stavebního zákona. 

   
Pro možnost seznámit se s tímto návrhem veřejností  doručuje pořizovatel  v souladu s ustanovením § 20 
odst. 1 stavebního zákona  návrh zprávy o uplatňování územního plánu  Horšice  veřejnou vyhláškou. Do 
15 dnů ode dne doručení návrhu zprávy o uplatňování  může každý uplatnit u pořizovatele písemné 
připomínky. Připomínky zasílejte písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Přeštice, odbor 
výstavby a územního plánování, Masarykovo nám 107, 33401 Přeštice.  
 
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží 

Vzhledem k rozsahu písemnosti není zveřejněna celá písemnost. K nahlédnutí je v budově Městského 
úřadu Přeštice, Husova 465, Přeštice, v kanceláři odboru výstavby a ÚP v přízemí č. dveří 105. 

K nahlédnutí doporučujeme využít úřední dny Po 7.30 – 12.00 a 13.00 – 17:30,  St 7.30 hod.– 12.00 hod. 
a 13.00 hod.– 17.00 hod. Návrh zprávy  o uplatňování územního plánu Horšice v uplynulém období 2016 
– 2020 bude ve výše stanovené lhůtě též vystaven  na internetových stránkách Města Přeštice (prestice-
mesto.cz, úřední deska, doručování veřejnou vyhláškou) a úřední desce Obecného úřadu Horšice. 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
 
 

Petr  R y b í n v.r. 
referent odboru výstavby a ÚP 

 

Městský úřad Přeštice 
 

odbor výstavby a územního plánování 
 

Masarykovo nám. 107, 334 01  Přeštice, telefon 379 304 555, ID: hcpbx62 
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední desce  Městského úřadu Přeštice          
a Obecního úřadu Horšice. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.  
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Po tuto dobu byla písemnost zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti a zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
Obdrží: 
Městský úřad Přeštice, kancelář starosty, Masarykovo nám. č.p. 107, 334 01  Přeštice 
Obecní úřad Horšice, IDDS: d8qawb6 
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