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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -  OZNÁMENÍ  

 
 
Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování jako pořizovatel 
Územního plánu Heřmaneč podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“) v souladu 
s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona tímto doručuje návrh zadání a oznamuje  
 
 

projednávání návrhu 
zadání Územního plánu Heřmaneč 

 
 
Návrh zadání Územního plánu Heřmaneč (dále také „návrh zadání“) vypracoval pořizovatel ve 
spolupráci s určeným zastupitelem obce Heřmaneč. Návrh zadání se týká celého správního 
území obce Heřmaneč, které je tvořeno katastrálním územím Heřmaneč.  
 
Návrh zadání je podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
vystaven k veřejnému nahlédnutí od 10.07.2019 do 09.08.2019, a to na OÚ Heřmaneč a na MěÚ 
Dačice (odbor stavební úřad, oddělení územního plánování, Krajířova 27/I, 2. patro, č. dveří 210). 
Návštěvu doporučujeme v úředních hodinách, mimo úřední hodiny lze návštěvu telefonicky 
dohodnout (úřední hodiny OÚ Heřmaneč: středa 16.00-17.00, tel.: 728 231 234; úřední hodiny 
MěÚ Dačice: pondělí a středa 8.00-17.00, pátek 8.00-14.00, tel.: 384 401 242). Návrh zadání je 
rovněž zveřejněn na oficiální webové stránce města Dačice: 
 

http://www.dacice.cz/radnice/mestsky-urad/odbor-stavebni-urad/uzemni-planovani 
 
Do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (tj. do 30 dnů od data vyvěšení veřejné 
vyhlášky na úřední desce) může každý uplatnit k návrhu zadání u pořizovatele písemné připomínky. 
 
K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Připomínky se uplatňují písemně 
u pořizovatele na adrese: Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, oddělení územního 
plánování, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.  
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
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