
M ě s t s k ý   ú ř a d   T ř e b í č 
Oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. 55, 674 01 Třebíč 

 
 

O Z N Á M E N Í 
 

Městský úřad Třebíč, oddělení Úřad územního plánování v souladu s ustanovením                                      
§ 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 

předpisů (stavební zákon), 
 

oznamuje 
 

PROJEDNÁVÁNÍ  NÁVRHU  ZADÁNÍ 
 

ÚZEMNÍHO  PLÁNU  HORNÍ SMRČNÉ 
 
 

I. Termín projednávání 
 

Dokumentace bude k nahlédnutí 
od 17.07.2008 do 15.08.2008 

 
II. Způsob zveřejnění dokumentace 

 

Dokumentace je k veřejnému nahlédnutí: 
 a)   na Obecním úřadě Horní Smrčné 
 b)   na Městském úřadě Třebíč, oddělení Úřad územního plánování, kancelář č. 316 

(k návštěvě doporučujeme úřední dny pondělí a středu, v ostatní dny po telefonické 
domluvě na tel. č. 568 896 210 – Mgr. Jana Sklenářová) 

 c)   návrh zadání Územního plánu Horní Smrčné je vystaven od 17.07.2008 do 
15.08.2008 na internetové adrese www.trebic.cz (MěÚ-odbory a oddělení/důležité 
dokumenty a různé informace /oddělení Úřad územního plánování/ územně 
plánovací dokumentace/ Horní Smrčné – návrh zadání ÚP) 

 
 

III. Uplatnění požadavků, podnětů a připomínek 
 

Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své 
požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů a 
požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, včetně jeho obsahu a 
rozsahu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.). Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty sousední obce. K požadavkům 
dotčených orgánů, krajského úřadu a podnětům sousedních obcí uplatněných po uvedených 
lhůtách se nepřihlíží.  
 
Do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání návrhu zadání může každý uplatnit 
své připomínky, a to písemně na adresu Městského úřadu Třebíč, oddělení Úřad územního 
plánování, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč. K připomínkám uplatněných po uvedené 
lhůtě se nepřihlíží.  
 
 
 
 
 
                                                                                                       
                                                                                   Mgr. Jana Sklenářová 

 vedoucí oddělení  
 Úřad územního plánování 


