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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O VYSTAVENÍ A VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VELATICE
Městský úřad Šlapanice, OÚRSM – OÚPPP, jako pořizovatel návrhu územního plánu Velatice, oznamuje
v souladu s § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon), veřejné projednání návrhu změny č.1 územního plánu (dále jen ÚP) Velatice.
Veřejné projednání návrhu změny č.1 územního plánu Velatice se uskuteční ve středu 4.10.2017
v 16:00 hodin v Rodinném centru na Obecním úřadu ve Velaticích,
doplněné odborným výkladem projektanta.
Návrh změny č.1 ÚP Velatice bude vystaven k veřejnému projednání k nahlédnutí v termínu od 31.8.2017
do 11.10.2017 u pořizovatele na MěÚ Šlapanice, OV, oddělení územního plánování a památkové péče,
(dv. č. 343 – pracoviště Brno) a na Obecním úřadě Velatice, především v úřední dny (MěÚ Šlapanice
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin, OÚ Velatice (pondělí až středa 10:00 - 12:00; ´úterý 14-18.00 hod.),
jinak dle telefonické domluvy (MěÚ Šlapanice 533 304 520, OÚ Velatice 544 250 313).
Dálkový přístup k úplnému znění návrhu změny č.1 ÚP Velatice je zajištěn na webových stránkách města
Šlapanice http://www.slapanice.cz/projednavana-upd-574/ a http://velatice.cz/.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené
osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a
krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od
společného jednání (§ 50 SZ) změněny.
Námitky proti návrhu změny č.1ÚP Velatice mohou v souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona podat
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně (u
pořizovatele - MěÚ Šlapanice), opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
„otisk razíka“

Blanka Bábíčková, v.r.
vedoucí oddělení ÚPPP

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 31.8.2017
Doručeno dne: 15.9.2017
Sejmuto dne: 12.10.2017
Vyvěšení a sejmutí a zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup provedl
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