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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Blansko, nám. Svobody 3 a 
na úřední desce městysu 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, 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 ve smyslu § 55 
stavebního zákona návrh první Zprávy o uplatňování Územního plánu Křtiny s pokyny pro 
zpracování návrhů změn v uplynulém období (dále jen „Zpráva“). Pořizovatel v souladu s 
ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje zveřejnění  

 
návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Křtiny 

s pokyny pro zpracování návrhů změn 
 

S návrhem Zprávy je možné se seznámit ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na Úřadu městysu 
Křtiny a na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje stavebního úřadu MěÚ Blansko, 
nám. Republiky 1, zejména v úřední dny, tzn. pondělí a ve středu od 8.00 hodin do 17.00 hodin a 
dále na webových stránkách města Blansko na adrese https://www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-
stavebni-urad/uzemni-plan/581828#obsah (odkaz „projednává se“) a na webových stránkách 
městysu Křtiny https://www.krtiny.cz/  

 

 

https://www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/581828#obsah
https://www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/581828#obsah
https://www.krtiny.cz/


čj. MBK  13349/2022 - 2 - 

Poučení: 
 Návrh Zprávy podle § 47 odst. 2 stavebního zákona Pořizovatel doručuje veřejnou vyhláškou. 

 Zpráva se podle § 20 odst. 1 stavebního zákona zveřejňuje ode dne vyvěšení veřejné 
vyhlášky. 

 Do platné územně plánovací dokumentace je možno nahlédnout na oddělení územního 
plánování a regionálního rozvoje stavebního úřadu MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, a na 
Úřadu městysu Křtiny, dále v elektronické podobě na webových stránkách města Blansko na 
adrese https://www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-stavebni-urad/uzemni-
plan/581828#obsah a na webových stránkách městysu Křtiny https://www.krtiny.cz/  

Změny budou pořizovány zkráceným postupem podle §55a až 55c stavebního zákona. 

 Ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (tedy ve lhůtě 15 dnů následujících 
po uplynutí patnáctého dne jejího vyvěšení na úřední desce MěÚ Blansko) může každý 
uplatnit u Pořizovatele tj. oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, odbor 
stavební úřad Městského úřadu Blansko, písemné připomínky. K připomínkám, 
vyjádřením a k podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Zita Řehůřková v.r. 
referentka oddělení územního plánování a regionálního rozvoje 

 

 

 

 

Obdrží: 

1. MěÚ Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
2. Městys Křtiny 

 

K vyvěšení na úředních deskách MěÚ Blansko a městysu Křtiny způsobem umožňující dálkový 
přístup pod názvem: 

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Křtiny s 
pokyny pro zpracování návrhů změn  
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