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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 

Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování jako 

pořizovatel Územního plánu Benetice dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu v platném znění (dále stavební zákon), doručuje v souladu s ustanoveními 

§ 47 odst. 2 stavebního zákona a § 20 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou 

 

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BENETICE. 

 

Zveřejnění 

Návrh zadání Územního plánu Benetice (dále návrh) je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 14.06.2022 

do 14.07.2022 na Odboru rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování Městského 

úřadu Třebíč (kancelář č. B 314). 

Vzhledem k rozsahu není zveřejněn celý návrh na úřední desce. Po celou dobu však bude návrh 

zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup - na webové stránce www.trebic.cz (na titulní straně 

Rozvoj města a územní plán → Územní plánování → Územně plánovací dokumentace a územní studie 

obcí ve správním obvodu ORP Třebíč → Benetice). 

 

Poučení 

Veřejná vyhláška se 15. dnem po vyvěšení považuje za doručenou. Do dalších 15 dnů ode dne 

doručení veřejné vyhlášky může u pořizovatele každý uplatnit písemnou připomínku k návrhu 

zadání Územního plánu Benetice. 

 

Pořizovatelem je Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního 

plánování. Připomínka musí být uplatněna písemně, musí být opatřena identifikačními údaji a podpisem 

osoby, která ji uplatňuje. Připomínka musí být ve stanovené lhůtě doručena pořizovateli. K později 

uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 

 

 
Vyvěšeno dne: Sňato dne: 
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