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

………………..

Sejmuto dne

....……………..

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

………………..

OZNÁMENÍ
Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru Stavební úřad Městského
úřadu v Blansku, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst.1, zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) v platném znění,
který vede podle §52 stavebního zákona a §172 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) řízení
o Územním plánu Křtiny, (dále jen ÚP Křtiny), oznamuje veřejnou vyhláškou konání
veřejného projednání návrhu ÚP Křtiny a Vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území.
Veřejné projednání se uskuteční v úterý 22.08.2017 v 17 hodin v sále Spolkového domu,
Křtiny č.p. 65, za účasti zhotovitele Ing. arch. Vandy Cíznerové a Mgr. Martina Novotného,
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno, kteří provedou odborný
výklad.
Návrh ÚP Křtiny byl zpracován na základě Zadání ÚP Křtiny, schváleného přijetím usnesení
č. 8 na zasedání Zastupitelstva městyse Křtiny dne 21.12.2015. Současně byla zpracována
dokumentace Vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území.
Dokumentace návrhu ÚP Křtiny byla upravena podle „Vyhodnocení výsledků projednání
návrhu ÚP Křtiny po společném jednání“, které zpracoval Pořizovatel (odd. ÚP a RR SÚ
MěÚ Blansko) ve spolupráci s určeným zastupitelem po společném jednání o návrhu ÚP
v květnu 2017.
Městys Křtiny, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce se mohou seznámit
s dokumentací návrhu ÚP Křtiny a s Vyhodnocením jeho vlivu na udržitelný rozvoj území na
oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ Blansko,
Náměstí Republiky 1, Blansko, na Úřadu městyse Křtiny, především v úřední dny (pondělí a
středa 8.00 - 17.00 hodin), dále na webových stránkách Městyse Křtiny http://www.krtiny.cz a
nám. Svobody 3, 678 01 Blansko, IČ: 279 943
tel.: +420 516 775 111, www.blansko.cz, e-mail: mesto@blansko.cz

na webových stránkách Města Blansko https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebniurad/uzemni-plan/581828. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může
každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění,
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. Dotčenými osobami jsou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a Městys Křtiny přizval Pořizovatel jednotlivě.
Přehled úprav je zpracován v samostatné kapitole C.20 Odůvodnění. Ve výroku i odůvodnění
jsou barevně odlišeny části textu, které byly doplněny do původní dokumentace pro společné
jednání. Do Odůvodnění je rovněž mj. doplněna Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území a stanovisko krajského úřadu podle §50 odst.5. Stavebního zákona.

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 konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Křtiny a
vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území.
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