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KOPECKÝ & Partners, advokátní kancelář, s. r. o.
JUDr. Adam Kopecký, LL.M.
Zborovská 1023/21
150 00 Praha 5 - Smíchov
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů
Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, úsek územního plánování jako povinný subjekt dle § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů,
ve věci územního plánování Vám na základě Vaší žádosti přijaté dne 28.07.2021 jako
zplnomocněnému zástupci Miroslava a Stanislavy Dufkových sdělujeme k jednotlivým dotazům
následující:
1. Jaký je v současné době stav pořizování územního plánu Slavonice?
V současné době návrh upravuje zpracovatel na základě požadavku Jihočeského kraje, odboru
regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“).
2. Je v současné době plán již plně přepracován dle připomínek dotčených orgánů?
Ano, návrh Územního plánu Slavonice je plně přepracován dle požadavků dotčených orgánů. Výše
zmíněný požadavek krajského úřadu byl uplatněn na základě posouzení návrhu územního plánu
Slavonice dle § 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
3. Pokud ne, kdy lze očekávat jeho plné přepracování?
Plné přepracování návrhu Územního plánu Slavonice lze předpokládat v průběhu srpna 2021.
4. Kdy lze očekávat veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu Slavonice dle
ust. § 52 stavebního zákona tak, aby se k němu mohli žadatelé vyjádřit?
Termín veřejného projednání dle § 52 stavebního zákona nelze přesně odhadnout. Předpokládáme,
že by se veřejné projednání upraveného návrhu Územního plánu Slavonice mohlo konat koncem
měsíce září 2021, nebo začátkem měsíce října 2021.

„otisk úředního razítka“

Ing. Irena Nevrklová v. r.
oprávněná osoba úřadu územního plánování
odbor stavební úřad MěÚ Dačice
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