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VEŘEJNÁ   VYHLÁŠKA 
 

Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Třebětín 
 
Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování jako obecní úřad obce 
s rozšířenou působností (dále jen “úřad územního plánování“) v přenesené působnosti v souladu s § 6 
odst. 1 písm. c) a § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) projednává návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu  
Třebětín (dále jen „návrh“).  
 
Dle § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje projednání návrhu, který je vystaven k veřejnému 
nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na internetové adrese 
http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz: organizační struktura – odbor regionálního rozvoje a územního 
plánování – územní plány obcí v ORP Kutná Hora – Obec Třebětín). V listinné podobě je možné do 
návrhu nahlédnout na úřadu územního plánování - Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního 
rozvoje a územního plánování, Václavské náměstí 182, Kutná Hora a na Obecním úřadě Třebětín,  
Třebětín 13. Do projednávaného návrhu lze nahlédnout kdykoliv, zejména v úředních hodinách. 
 
K projednávanému návrhu: 
- mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán do 30 dnů od obdržení návrhu uplatnit u 
pořizovatele svá vyjádření, ve kterých uvedou požadavky na obsah  
- mohou sousední obce do 30 dnů od obdržení návrhu uplatnit u pořizovatele své podněty 
- krajský úřad jako příslušný úřad uplatní v téže lhůtě stanovisko 
- může každý do 15 dnů ode dne doručení návrhu veřejnou vyhláškou uplatnit své připomínky (t.j. do 
30 dnů ode dne vyvěšení této vyhlášky) 
 
K připomínkám, vyjádřením, podnětům a stanovisku uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.  
Připomínky, vyjádření, podněty a stanovisko se uplatňují písemně u úřadu územního plánování, 
Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Václavské náměstí 182, 
Kutná Hora. (kontaktní osoba: Mgr. Věra Klimentová, tel.: 327 710 219, e-mail: 
klimentova@mu.kutnahora.cz) 
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