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‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
FAX:
Datum:

SMBO 14856/2017/STAV/Chm.
DMBO 18293/2018/STAV/Chm.
Ing. arch. Andrea Chmelová
516 488 715
andrea.chmelova@boskovice.cz
516 488 710
26.11.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu Lhota u Olešnice
Městský úřad Boskovice - odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územního
plánu (ÚP) Lhota u Olešnice, zajistil zpracování „ÚP Lhota u Olešnice“. V souladu s ustanovením §50
odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění následujících předpisů
(dále jen stavební zákon), se dne 24.8.2018 uskutečnilo společné jednání o „návrhu ÚP Lhota u
Olešnice“.
Po úpravách, které zapracovaly stanoviska dotčených orgánů i připomínky Krajského úřadu dle
§ 50 odst.7 stavebního zákona nyní odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu
Boskovice, ve smyslu ustanovení §52 odst.1) stavebního zákona, zahajuje řízení o návrhu ÚP Lhota
u Olešnice a současně svolává

veřejné projednání,
které se uskuteční v úterý 8.1.2019 v 1000 na Obecním úřadu Lhota u Olešnice.
Návrh ÚP Lhota u Olešnice je k nahlédnutí na Městském úřadě Boskovice – odboru výstavby a
územního plánování, zejména v úřední dny (pondělí a středa 8 00–1700 hodin), v jiné pracovní dny dle
domluvy na tel. čísle 516 488 715 a na Obecním úřadu Lhota u Olešnice.
V souladu s ustanovením § 172 odst.2 a 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, je návrh ÚP
Lhota u Olešnice včetně odůvodnění k nahlédnutí rovněž na webových stránkách MěÚ Boskovice www.boskovice.cz (úřad a instituce - Územní plánování – Územní plány a územní studie,
Rozpracované) a na elektronické úřední desce obecního úřadu Lhota u Olešnice www.lhotauolesnice.cz.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou podat vlastníci pozemků a
staveb dotčených návrhem řešení, oprávnění investoři a zástupci veřejnosti proti návrhu ÚP
Lhota u Olešnice námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
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Ve stejné lhůtě uplatní dotčené orgány a krajský úřad stanoviska k částem řešení, které byly od
společného jednání změněny.
Ve stejné lhůtě může každý uplatnit své připomínky.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

otisk úředního razítka

Ing. Tomáš Měkota v.r.
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení bude vyvěšeno na fyzické úřední desce po dobu minimálně 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Rozdělovník (na dodejky):
1.
2.

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor územního plánování a stavebního
řádu (vydá koordinované stanovisko)
Obec Lhota u Olešnice

Sousední obce:
3.
4.
5.
6.
7.

Město Olešnice
Obec Křtěnov
Obec Prosetín
Obec Věstín
Obec Rovečné

Dotčené orgány:
8. MěÚ Boskovice - Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
9. MěÚ Boskovice - Odbor dopravy
10. MěÚ Boskovice - Odbor výstavby a územního plánování (orgán státní památkové
péče)
11. Krajská hygienická stanice Jm kraje, územní odbor Blansko
12. HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
13. Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Odbor ochrany
územních zájmů, Brno
Na vědomí:
14. Atelier Projektis, Jarmila Haluzová, Pekařská 37, Brno

