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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
Městský úřad Bučovice, Odbor územního plánování, rozvoje a investic, (dále jen „pořizovatel“), jako úřad
územního plánování příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že
veřejné projednání posouzeného návrhu
ÚZEMNÍHO PLÁNU BRANKOVICE
se uskuteční dne 19.05.2021 (středa) v 16:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Brankovice.

Vzhledem k rozsahu dokumentace, kterou není možné zveřejnit na úřední desce v úplném znění, v souladu
s ustanovením § 20 stavebního zákona a ustanovením § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, je vystavena k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele, tj. na Odboru územního
plánování a rozvoje a investic Městského úřadu Bučovice (3. patro) a na Úřadu městyse Brankovice
od úterý 13.04.2021 do středy 26.05.2021.
Ke konzultaci doporučujeme využít úřední dny a hodiny:
Městský úřad Bučovice, odbor územního plánování, rozvoje a investic (3. patro)
pondělí, středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
úterý, čtvrtek 08:00 – 11:30 a 12:30 – 13:30
pátek
08:00 – 11:30
Úřad městyse Brankovice
pondělí 07:30 – 12:00 a 12:30 – 17:00
středa 07:30 – 12:00 a 12:30 – 17:00
Dálkový přístup pro nahlížení do návrhu Územního plánu Brankovice je zajištěn na elektronické úřední
desce Městského úřadu Bučovice na webové stránce www.bucovice.cz, jako příloha vyhlášky a také na
Městský úřad Bučovice
Jiráskova 502
685 01 Bučovice
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elektronické úřední desce Úřadu městyse Brankovice na webové stránce www.oubrankovice.eu, jako
příloha vyhlášky.
Pořizovatel ve spolupráci s projektantem návrhu Územního plánu Brankovice, kterým je Ing. arch. Miloslav
Sohr, Ph.D., zajistí odborný výklad.

Poučení:
Námitky proti návrhu změny územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky musí obsahovat odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 26.05.2021 (včetně), může každý uplatnit své
připomínky a dotčené osoby námitky u pořizovatele, tj. Městský úřad Bučovice, Odbor územního plánování
rozvoje a investic.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený úřad uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které
byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům, námitkám a
připomínkám ve věcech o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního
plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Ing. Kateřina Trtílková
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Ing. Olga Bartáková
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce správního orgánu (ÚM Brankovice a MÚ
Bučovice) po dobu nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Veřejná vyhláška se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 25 odst. 2 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád).
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Sejmuto dne:
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Příloha: Návrh Územního plánu Brankovice pro veřejné projednání

Rozdělovník:
Městský úřad Bučovice, podatelna, Jiráskova 502, 68501 Bučovice - úřední deska
Úřad městyse Brankovice, Náměstí 101, 683 32 Brankovice – úřední deska
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