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V Pohořelicích dne 02.07.2018

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU
ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘIBICE, okres Brno - venkov
Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel Územního
plánu Přibice dle §6 odst.1 písm.c) ve spojení s ust. §13 odst.1 písm. c), oznamuje v souladu s ust.
§20, a §50 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
v platném znění, zahájení projednávání návrhu změny č.1 Územního plánu Přibice.
Návrh změny č.1 Územního plánu Přibice (dále návrh ÚP) je vypracován na základě žádosti obce
Přibice a schváleného zadání změny č.1 ÚP Přibice. Návrh změny č.1 ÚP Přibice obsahuje komplexní
požadavky na řešené území, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a vyhodnocení
vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu
přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.
Kompletní dokumentace návrhu změny č.1 ÚP Přibice, včetně zpracovaného vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území, bude vystaven k nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadě
v Pohořelicích – Odbor územního plánování a stavební úřad místnost C333 a www.pohorelice.cz
v sekci úřední deska od 4.7.2018 do 23.8.2018.
V souladu s ust. § 50 odst.3 stavebního zákona může každý uplatnit u pořizovatele písemné
připomínky do 30 - ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 20.8.2018 na adresu našeho
úřadu, který v souladu s ust. §6 odst.1 písm.c) ve spojení §13 odst.1 stavebního zákona, zajišťuje
pořízení změny č.1 územního plánu Přibice. Ke stanoviskům podaným po této lhůtě se dle ust. § 50
odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
„otisk razítka“
Ing. Iva Hrstková
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu
Veřejná vyhláška musí být vyvěšena ve dnech 4.7.2018 až 20.8.2018 na úřední desce Městského úřadu
v Pohořelicích, Obce Přibice a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne 4.7.2018
Sňato dne
Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
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