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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ A DORUČENÍ 

NÁVRHU ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČÍŽKOV  
 

Městský úřad  Pelhřimov, odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov (dále jen „pořizovatel“), jako úřad 

územního plánování příslušný podle §6 odst.1 písm. c) zákona č.183/2006Sb.; o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále též „stavební zákon“), oznamuje ve smyslu §52 odst.1 zákona 

č.183/2006 Sb.; o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a v souladu s §172 

zákona č.500/2004Sb.; správní řád, v platném znění zahájení řízení o Změně č.3 Územního plánu Čížkov a 

konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Změny č.3 Územního plánu (dále jen ÚP) 

Čížkov. 

 

Veřejné projednání se uskuteční dne: 
 

29. června 2022 (středa) v 15:00 hodin  
v kanceláři Obecního úřadu Čížkov 

 
Návrh Změny č.3 ÚP Čížkov byl zpracován v rozsahu dle stavebního zákona, přílohy č.7 Vyhlášky 

č.500/2006Sb.; o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, v platném znění a Vyhlášky č.501/2006Sb.; o obecných požadavcích na využívání území, v 

platném znění. 

 

Návrh Změny č.3 ÚP Čížkov je k veřejnému nahlédnutí po dobu vyvěšení veřejné vyhlášky v úředních hodinách 

na MěÚ Pelhřimov odboru výstavby, ul. Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, informace na tel. 565351467 (Ing. 

Jaroslava Hemberová) a na Obci Čížkov u starosty obce. Dále je návrh Změny č.3 ÚP Čížkov umístěn a na 

internetových stránkách Města Pelhřimov www.mupe.cz – Úřední deska - Doručování – Změna č.3 Územního 

plánu Čížkov – veřejné jednání a na internetových stránkách Obce Čížkov www.cizkov.eu.              

 

Návrh Změny č.3 ÚP Čížkov je trvale vyvěšen na internetových stánkách města Pelhřimov www.mupe.cz - GIS a 

územní plány – Rozpracované územní plány obcí a změny ÚP – Změny ÚP – Změna č.3 Územního plánu Čížkov. 

 

Části řešení, které byly od společného jednání změněny, jsou uvedeny v kapitole i. Komplexní zdůvodnění 

přijatého řešení a vybrané varianty textové části II. Odůvodnění Změny č.3 Územního plánu Čížkov. 

      

Námitky proti návrhu Změny č.3 ÚP Čížkov mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem 

řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (§52 odst.2 stavebního zákona). 

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby 

(vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) námitky, ve 

kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území 

dotčené námitkou (§52 odst.3 stavebního zákona). 
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Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly 

od společného jednání změněny (§52 odst.3 stavebního zákona).  

 

Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně ve stanovených lhůtách na adrese MěÚ Pelhřimov, odbor 

výstavby, oddělení územního plánu, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov. 

 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží (dle §52 odst.3 stavebního zákona).  

 

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního 

rozvoje nebo při vydání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného 

krajem, se nepřihlíží (dle §52 odst.4 stavebního zákona). 

 

Návrh Změny č.3 ÚP Čížkov a oznámení o konání jeho veřejného projednání podle §52 odst. (1) stavebního 

zákona doručuje MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby veřejnou vyhláškou.  

 

 

 

 

 

 

 

                                  Ing. Jaroslava Hemberová   

                                                                                              úřednice oddělení územního plánu 

 

 

 

 

 

 

Tato veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Změny č.3 ÚP Čížkov musí být vyvěšena na úředních 

deskách MěÚ Pelhřimov a OÚ Čížkov do 6.7.2022.  

 

Návrh Změny č.3 ÚP Čížkov (včetně veřejné vyhlášky) je k veřejnému nahlédnutí  umístěn na internetových 

stránkách Města Pelhřimov www.mupe.cz – Úřední deska - Doručování – Změna č.3 Územního plánu Čížkov – 

veřejné jednání a internetových stránkách obce Čížkov www.cizkov.eu. 

 

Návrh Změny č.3 ÚP Čížkov je trvale vyvěšen na internetových stánkách města Pelhřimov www.mupe – GIS a 

územní plány – Rozpracované územní plány obcí a změny ÚP – Změny ÚP – Změna č.3 Územního plánu 

Čížkov. 

 

 

 

 

Na úřední desce: 

 

Vyvěšeno dne : ……………………….                                 Sejmuto dne : ……………………….. 

           

                ……………………….                                                ………………………. 

                  razítko a podpis                                                        razítko a podpis 

 

 

 

V elektronické podobě: 

 

Vyvěšeno dne : …………………………                               Sejmuto dne : ………………………… 

           

               …………………………                                              …………………………        

                   razítko a podpis                                                        razítko a podpis 
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Doporučeně na doručenku – dotčené orgány 

Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací a územního plánu, nábřeží Ludvíka Svobody č.p.1222/12, 

110 15  Praha  1 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku č.p. 32, 110 15  Praha 

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická č.p. 65, 100 10  Praha 10 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka č.p. 1, 602 00  Brno 2 

Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková,  

Tychonova č.p. 1, 160 01  Praha 6 

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce č.p.4960/32, 568 01 Jihlava  

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého č.p. 1914/15, 586 01  Jihlava  

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení památkové péče, 

Žižkova č.p. 1882/57, 586 33  Jihlava 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova č.p. 57, 587 33  Jihlava 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01  Jihlava  

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01  Jihlava  

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, Hodějovická č.p. 2159, 393 01  Pelhřimov 

Městský úřad Pelhřimov, investiční odbor - úsek památek, Masarykovo náměstí 1, 393 01  Pelhřimov 

Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství, Pražská č.p. 2460, 393 01  Pelhřimov 

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská č.p. 2460, 393 01  Pelhřimov 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. Máje č.p. 858/26, P.O.BOX 16,  

460 01  Liberec 1 

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Vrchlického č.p. 2627/46, 587 24  Jihlava 

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Kotlářská č.p.931/53, 

602 00  Brno 

 

 

Doporučeně na doručenku – dotčené obce 

Obec Čížkov, Čížkov č.p. 53, 393 01  Pelhřimov 

Město Pelhřimov, zast. hospodářským odborem, Masarykovo náměstí č.p. 1, 393 01  Pelhřimov 

Městys Nová Cerekev, Nová Cerekev č.p. 276, 394 15  Nová Cerekev 

Obec Leskovice, Leskovice č.p. 51, 394 14  Leskovice 

Obec Litohošť, Litohošť č.p. 39, 395 01  Pacov 

Obec Útěchovičky, Útěchovičky č.p. 39, 395 01  Pacov 

 

Doporučeně na doručenku – oprávněný investor 

EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 

ČEPS a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, Michle, 101 52  Praha 

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, Smíchov, 150 00  Praha 5 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, 148 00  Praha 414 

 

Doporučeně na doručenku – zpracovatel 

Architektonický atelier Štěpán, Žižkova č.p. 12, 370 01  České Budějovice 1 
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