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Oznámení vystavení a opakovaného veřejného projednání
návrhu Územního plánu Olomučany
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
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 (dále též "stavební
zákon") v platném znění, oznamuje dle §52 a §53 stavebního zákona

vystavení a opakované veřejné projednání návrhu
Územního plánu Olomučany
Opakované veřejné projednání se uskuteční v úterý 20. března 2012 ve 14:00 hodin v
sále místní hospody v obci Olomučany
za účasti zpracovatele ÚPD (Atelier A.VE,
M.Majerové 3, Brno, zastoupený Ing. arch. Š. Kočišem), který provede odborný výklad.
Projednání návrhu ÚP se opakuje z důvodu úprav v původně zpracované dokumentaci, které
byly vyvolány zejména
připomínkami a námitkami občanů obce a dále na základě
požadavků
vyplývajících
z
nadřazené
dokumentace
Zásad
územního
rozvoje
Jihomoravského kraje, vydané 22.09.2011, v souladu s Pokyny pro zpracování Návrhu ÚP
Olomučany, které byly schváleny usnesením č.12, přijatým Zastupitelstvem obce Olomučany
na jeho VI. zasedání dne 29.9.2011.
Veřejné nahlédnutí do dokumentace bude umožněno v souladu s ustanovením §52 odst.1
stavebního zákona po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky na oddělení
územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ Blansko, Náměstí
Republiky 1 a na obecním úřadu v Olomučanech, kde mohou být uplatněny i případné
připomínky a námitky.
Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat, dle §52 odst.2 stavebního zákona,
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Dotčené osoby, které
uplatní námitky, musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Stanoviska dotčených orgánů, námitky a připomínky lze uplatnit
opakovaném veřejném projednání, jinak se k nim nepřihlíží.

Ing. arch. Jiří Kouřil
vedoucí odd. ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce obce Olomučany a na úřední desce MěÚ
Blansko, nám. Svobody 3.
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Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne
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Dálkový přístup k nahlížení do dokumentace Územního plánu Olomučany je zajištěn na
elektronické úřední desce obce Olomučany (www.olomucany.cz). kde je po dobu veřejného
nahlédnutí zveřejněna veřejná vyhláška a textová a grafická část dokumentace návrhu
územního plánu. Na elektronické úřední desce města Blansko (www.blansko.cz)
je
zveřejněna pouze veřejná vyhláška, pro nahlédnutí do dokumentace je zapotřebí využít
odkaz na stránkách obce Olomučany.
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