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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU  
ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ADAMOV 

 
 

Obecní úřad Adamov, který zajistil splnění kvalifikačních požadavků dle § 24 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), pořizuje na základě usnesení Zastupitelstva obce Adamov územní plán Adamov. 
Obecní úřad Adamov jakožto pořizovatel územního plánu Adamov, v souladu s § 47 odst. 2 
stavebního zákona oznamuje, že  
 
 

návrh zadání územního plánu Adamov 
 
 

je doručován veřejnosti touto veřejnou vyhláškou a je zveřejněn na úřední desce obecního 
úřadu  
 
S ohledem na skutečnost, že vzhledem k rozsahu návrhu zadání územního plánu Adamov není 
tento návrh možno celý zveřejnit na klasické úřední desce, je kompletní návrh zadání územního 
plánu Adamov v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu zveřejněn na  
https://www.adamovcb.eu/urad/uredni-deska/ 
nebo je možné se s ním seznámit na obecní úřad Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Adamov  
 
V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý do 15 dnů od doručení návrhu zadání 
u pořizovatele uplatnit písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po této lhůtě se 
nepřihlíží. 
 
Dále mohou do 30 dnů od obdržení návrhu zadání dotčené orgány a krajský úřad jako 
nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, v nichž uvedenou požadavky na obsah 
územně plánovací dokumentace vyplývající ze zvláštních právních předpisů.  
Nejpozději 7 dní před uplynutím 30 denní lhůty od obdržení návrhu zadání doručí orgán 
ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny.  
Do 30 dnů uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko dle § 10i zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí. K vyjádřením uplatněným po uvedených lhůtách se 
nepřihlíží. 

https://www.adamovcb.eu/urad/uredni-deska/
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Sousední obce mohou uplatnit u pořizovatele své podněty do 30 dnů od obdržení návrhu 
zadání. K podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 
 

     

Připomínky, vyjádření, stanoviska a podněty je nutno podávat v písemné podobě u 
pořizovatele, tj: obecní úřad Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Adamov  

                                                                                                                 
 
 
 
 
Petr Schicker 
starosta obce Adamov 

 
 
A. Údaje o zveřejnění na úřední desce obecního úřadu Adamov: 
- vyvěšeno dne: 2019-08-05 
- sejmuto dne:  
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce: 
 

 
Podpis: ……………... 

 
 
 
B. Údaje o zveřejnění na elektronické úřední desce obecního úřadu Adamov: 
- vyvěšeno dne: 2019-08-05 
- sejmuto dne : 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce: 
 

 
Podpis: ……………... 
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