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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Vlašim, Odbor výstavby a územního plánování vykonává dle § 6 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen"stavební zákon") funkci úřadu
územního plánování a má dle §28 odst. 1 stavebního zákona povinnost průběžně aktualizovat
územně analytické podklady (dále jen UAP) a každé 2 roky provést jejich úplnou aktualizaci.

V souladu s ustanovením § 28 odst. 2 stavebního zákona odbor výstavby a územního plánování MěÚ
Vlašim

OZNAMUJE

zahájení pořízení 4. úplné aktualizace ÚAP ORP Vlašim orgánům veřejné správy, jimi zřízeným
právnickým osobám a vlastníkům dopravní a technické infrastruktury (dále jen "poskytovateli
údajů"). Zároveň vás jako poskytovatele údajů o území

vyzÝVÁ

k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti vámi poskytnutých údajů o území, případně
k poskytnutí nových aktuálních údajů o území (viz. sledované jevy ÚAP - Příloha Č. 1 část A vyhlášky
č.500/2006 Sb.) pro správní obvod obce s rozšířenou působností Vlašim ve lhůtě do 3 měsíců od
doručení tohoto oznámení. Pokud tak poskytovatel údajů neučiní v této lhůtě, má se za to, že jejich
správnost, úplnost a aktuálnost potvrdil.

Potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých údajů:
Nadále trvající správnost, úplnost a aktuálnost naposledy poskytnutých údajů o území
potvrdíte v pasportu dle přílohy Č. 2, oddíl III vyhlášky Č. 500/2006 Sb.
Nově aktualizované a nově vzniklé údaje o území poskytněte dle § 27 stavebního zákona
(s pasportem dle přílohy Č. 2 vyhlášky 500/2006 Sb.)

Vlastník technické infrastruktury dle § 185 odst. 2 poskytuje úřadu územního plánování v grafickém
vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury v souřadnicovém systému Jednotné
trigonometrické sítě katastrální v měřítku katastrální mapy, případně v měřítku podrobnějším.

V případě, že poskytuje údaje o území přes webový portál včetně III. Oddílu - potvrzení správnosti
poskytnutého údaje o území z přílohy Č. 2 k vyhlášce Č. 500/2006 Sb., berte toto oznámení pouze jako
informativní.

Poučení:
Pořizovatel upozorňuje poskytovatele údajů o území na sankce stanovené § 28 odst. 3 stavebního
zákona, podle kterých poskytovatel údajů, který nesplní povinnost bezodkladného poskytnutí údajů
podle § 27 odst. 3 stavebního zákona, nebo prokáže-Ii se, ~~ě~~JlEd~~dlm!
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nesprávnost údajů o území jím poskytnutých podle § 28 odst. 2 stavebního zákona, je povinen
uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na
aktualizaci územně analytických podkladů.

Za přestupek fyzické osoby jakožto vlastníka technické infrastruktury lze uložit pokutu podle § 179
odst. S a 7 zákona. Za správní delikt právnické osoby a podnikající fyzické osoby jakožto vlastníka
technické infrastruktury lze uložit pokutu podle § 181 odst. 4 a 6 zákona.

Otisk úředního razítka

Zdeněk Pýcha, v.r.
Vedoucí odboru
výstavby a územního plánování

Přílohy (vyvěšeny na elektronické úřední desce):
- Seznam sledovaných jevů
- Pasport údaje o území

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu lS dnů dle správního řádu a dále po dobu 3 měsíců na
úřední desce Městského úřadu Vlašim a na úředních deskách Obecních úřadů ve správním území ORP
Vlašim. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
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Razítko a podpis

OBec JAVORNIK
25763 Trhový ~těpánOY

OBec JAVORN'K
257 63 Tmo~ Štěpánov


