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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 oznámil veřejnou vyhláškou MBK  20215/2016 z 

19.05.2016 Společné jednání o návrhu Územního plánu Křtiny a vyhodnocení jeho vlivu na 
udržitelný rozvoj území. Návrh Územního plánu Křtiny a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný 
rozvoj území se podle § 50 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění doručuje veřejnou vyhláškou. 

Pořizovatel ÚPD toto Společné jednání o návrhu Územního plánu Křtiny zastavuje (ruší) 
z důvodu chybějících podkladů (posouzení Natura 2000) a související úpravy dokumentace. 
Společné jednání bude, ve smyslu ustanovení §50 stavebního zákona vypsáno nově po 
jejich doplnění projektantem. 
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Poučení: 

 

 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 Blansko a způsobem 
umožňující dálkový přístup pod názvem: 

 

Oznámení o zastavení projednání návrhu Územního plánu Křtiny a vyhodnocení jeho 
vlivu na udržitelný rozvoj území. 
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