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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Toto oznámení musí být vyvěšeno na Úřední desce na MěÚ Blansko, nám. Svobody 3 a
Úřední desce městyse Křtiny. Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po
vyvěšení veřejné vyhlášky.
Vyvěšeno dne

………………..

Sejmuto dne

....……………..

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

………………..

OZNÁMENÍ
Městský úřad Blansko, Odbor Stavební úřad, který prostřednictvím oddělení územního
plánování a regionálního rozvoje (dále Pořizovatel) pořizuje na žádost městyse Křtiny
územně plánovací dokumentaci obce, ve smyslu ustanovení §50 zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, oznamuje zveřejnění

návrhů změn Územního plánu obce Křtiny, označených jako K5.01,
K5.03 – K5.07
Obsah změn:
K5.01 - vypuštění návrhu chodníku v plochách bydlení nad kostelem v severozápadní
části městyse - změna rozvojové plochy pro pěší propojení - na rozvojovou plochu - Bydlení
- individuální bydlení v rodinných domech se zahradami - Br
K5.03 - plochy sadů a zahrad v severozápadní části k.ú. Křtiny - změna stabilizované
plochy krajinné zóny produkční – orná půda – Po - na stabilizovanou plochu - Individuální
rekreace – sady, zahrady, záhumenky - Is
K5.04 - bydlení ve východní části městyse - změna rozvojové plochy sportu a rekreace –
Rh - na stabilizovanou plochu - Bydlení – individuální bydlení v rodinných domech se
zahradami – Br, úprava hranice zastavěného území, změna stabilizovaných ploch veřejné
zeleně – Zp na stabilizované plochy - Bydlení - individuální bydlení v rodinných domech se
zahradami – Br
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K5.05 víceúčelové využití areálu bývalé školy ve východní části městyse - změna
stabilizované plochy občanského vybavení – Op a stabilizované plochy technických zařízení
- KV - na rozvojovou plochu - Plochy smíšené obytné - specifické - SOx
K5.06 - prodloužení chodníku v jihovýchodní části městyse - změna stabilizované a
rozvojové plochy Bv a stabilizované plochy Vs - na rozvojovou plochu – Hlavní pěší trasy,
chodníky
K5.07 - bydlení v jihovýchodní části městyse - změna stabilizované plochy výrobních
aktivit – Vs - na stabilizovanou plochu - Bydlení – B
poznámka:
Změna K5.02 - není zpracovávána
Změny byly v projednávaném Zadání označeny jako změny Kr 3.01, Kr 3.03 – Kr 3.07
•

v listinné podobě v kanceláři č. 307, oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje, SÚ MěÚ Blansko, Nám. Republiky 1, na Obecním úřadu Křtiny, především v
úřední dny (pondělí a středa 8.00 - 17.00 hodin)

•

na webových stránkách obce Křtiny http://www.krtiny.cz/ a na webových stránkách
města
Blansko
http://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-planyaktuality

Poučení:
Návrhy změn Územního plánu obce Křtiny, označených jako K5.01, K5.03-K5.07
podle § 50 odst. 3 stavebního zákona Pořizovatel doručuje veřejnou vyhláškou.
Písemnost doručovaná prostřednictvím veřejné vyhlášky podle § 25 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), se
považuje za doručenou patnáctým dnem vyvěšení na úřední desce MěÚ Blansko,
pokud byla v téže lhůtě zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup
Ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (tedy ve lhůtě 30 dnů
následujících po uplynutí patnáctého dne jejího vyvěšení na úřední desce MěÚ
Blansko) může každý uplatnit u Pořizovatele, tj. oddělení územního plánování, Odbor
Stavební úřad MěÚ Blansko písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám
se nepřihlíží.

Ing. arch. Jiří Kouřil
vedoucí odd. ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko

Obdrží:
1. MěÚ Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
2. Městys Křtiny
K vyvěšení na úředních deskách Městyse Křtiny a Města Blanska a způsobem
umožňující dálkový přístup pod názvem:
Oznámení o zahájení projednání návrhů změn Územního plánu obce Křtiny,
označených jako K 5.01, K 5.03 – K 5.07
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