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Oznámení zveřejnění návrhu změny č. 2 

územního plánu PLAVSKO 
 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 
 

 Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování (dále jen 

„pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 283/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořizuje na žádost obce 

Plavsko změnu č. 2 územního plánu Plavsko. Pořizovatel podle § 50 odst. 3 stavebního zákona 

tímto oznamuje zveřejnění návrhu změny č. 2 územního plánu PLAVSKO.   
  
 Návrh změny se zpracovává na katastrálním území Plavsko. Předmět změny tvoří 
následující dílčí změny: 

1. aktualizace zastavěného území; 

2. aktualizace výrokové části na podrobnost pro ÚP; 

3. aktualizace podmínek k využití všech ploch nezastavěného území včetně ÚSES; 

4. zpřesnění a vymezení prvků ÚSES z nadřazené dokumentace (AZÚR): 

 regionální biocentrum 675 Žabov 

 regionální biokoridor 493 Kočičí vrch – Žabov 

 regionální biokoridor 4043 U Lip – Na Planinkách a 4045 Na Planinkách  - U Lapiců 

 regionální biocentrum 4044 Na Planinkách; 

5. vymezení zastavitelní plochy smíšené obytné – bydlení a podnikání s koňmi.  
 
 Návrh změny ÚP Plavsko je v tištěné podobě vystaven k nahlédnutí od 1.3.2017 do 
15.4.2017 na Obecním úřadu Plavsko nebo na Městském úřadu Jindřichův Hradec, odbor 
výstavby a územního plánování (budova bývalého okresního úřadu, přízemí kanc. č. 202). Dále je 
návrh změny ÚP v souladu s ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona ve stejné lhůtě připraven 
k nahlédnutí na webových stránkách obce Jindřichův Hradec (www.jh.cz) obce Plavsko 
(www.plavsko.cz) v rubrikách úřední deska. 
 
  Podle § 50 odst. 3 stavebního zákona může každý, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
návrhu změny ÚP Plavsko veřejnou vyhláškou, tj. do 15.4.2017, uplatnit písemné připomínky na 
adresu pořizovatele tj. Městský úřad Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, odboru výstavby a ÚP, 
377 22 Jindřichův Hradec. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.  
 
 
 

    Ivana Přibylová         
oprávněná úřední osoba 
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