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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na Úřední desce Městského úřadu
Blansko, nám. Svobody 3 a Úřední desce městyse Křtiny
Vyvěšeno dne

………………..

Sejmuto dne

....……………..

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

………………..

OZNÁMENÍ
Městský úřad Blansko, Odbor Stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje, příslušný podle §6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (dále jen Stavební zákon), k pořizování územně plánovací dokumentace,
zpracoval na základě žádosti městyse Křtiny, ve spolupráci s určeným zastupitelem, návrh
Zadání změny Územního plánu obce Křtiny, označené K6 (dále jen Zadání). Pořizovatel v
souladu s ustanovením §47 odst.2) Stavebního zákona oznamuje zveřejnění

návrhu Zadání změny Územního plánu obce Křtiny,
označené K6
Obsah změny K6:

Bydlení nad kostelem



v listinné podobě v kanceláři č. 307, oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje, SÚ MěÚ Blansko, Nám. Republiky 1, na Úřadu městyse Křtiny, především v
úřední dny (viz http://www.krtiny.cz/krtinsky-urad-a-samosprava/#uhodiny )



na webových stránkách městyse Křtiny na odkazu: http://www.krtiny.cz/



na webových stránkách města Blansko na odkazu :
http://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plany-aktuality
nám. Svobody 3, 678 01 Blansko, IČ: 279 943
tel.: +420 516 775 111, fax: +420 516 775 186, www.blansko.cz, e-mail: mesto@blansko.cz

Poučení:


Návrh Zadání podle § 47 odst. 2) Pořizovatel zasílá dotčeným orgánům, sousedním
obcím a krajskému úřadu a 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



S návrhem Zadání podle §20 odst. 1) stavebního zákona veřejnost a dotčené orgány
mají možnost se seznámit ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 30 dnů



Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele
písemné připomínky.



Do 30 dnů od obdržení návrhu Zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako
nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na
obsah změny územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích
podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele
stanovisko, sousední obce mohou uplatnit své podněty. Nejpozději 7 dní před
uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a
příslušnému úřadu stanovisko podle §45i zákona o ochraně přírody a krajiny.



K připomínkám, vyjádřením a k podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se
nepřihlíží.

Ing. arch. Jiří Kouřil
vedoucí odd. ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko
Příloha:
Návrh Zadání
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 Městského úřadu Blansko a způsobem umožňující
dálkový přístup pod názvem:
Oznámení o zahájení projednání návrhu Zadání změny Územního plánu obce Křtiny, označené
K6
Rozdělovník:
1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno (vydá
koordinované stanovisko)
2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí (vydá koordinované stanovisko)
3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství
4. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče
5. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko,
6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
7. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko
8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno
9. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno
10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, Praha 1
11. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, Praha1.
12. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, OÚSM Brno, Svatoplukova 84, P.O.Box 553, Brno
13. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha – Nové Město
14. Správa CHKO, Správa CHKO Moravský Kras, Svitavská 29, Blansko
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Obec Rudice
Městys Jedovnice
Bukovina
Bukovinka
Březina
Habrůvka
SÚ Jedovnice - Lenka Pavlíčková,
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