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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
     Oznámení o zahájení  řízení o  návrhu změny č. VII  územního plánu obce Vanovice

včetně místní části Drválovice

Městský úřad Boskovice - odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně 
plánovací dokumentace pro obec Vanovice, pořídil zpracování návrhu změny č. VII územního plánu 
obce (dále jen ÚPO) Vanovice včetně místní části Drválovice (dále jen Vanovice).

Úpravy  po společném jednání a po projednání dle §50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  jsou výsledkem 
zapracování stanovisek dotčených orgánů a připomínek a jsou vyznačeny v textové části zeleným 
písmem. V grafické části došlo především k doplnění hranice zastavěného území o zastavěné stavební 
pozemky. 

Na základě upraveného a posouzeného návrhu změny č. VII ÚPO Vanovice, odbor výstavby a 
územního plánování Městského úřadu Boskovice, ve smyslu § 52 a § 188 odst. 3 stavebního zákona, 
zahajuje řízení o návrhu změny č. VII ÚPO Vanovice a současně svolává  

veřejné  projednání  návrhu změny č. VII  ÚPO Vanovice,

které se uskuteční  v úterý 9.6. 2015  v  11.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vanovice za 
účasti projektanta (Ing.arch. Soňa Lahodová, Brno).

Návrh změny č. VII ÚPO Vanovice bude vystaven k veřejnému  nahlédnutí na Obecním úřadu 
Vanovice, zejména v úřední dny (pondělí a středa 8.00-12.00 hodin, 13.00-17.00 hodin) a rovněž na 
Městském úřadu Boskovice,  odboru výstavby a územního plánování především v  úřední dny (pondělí a 
středa 8.00 - 17.00 hodin), v jiné pracovní dny dle domluvy na tel. čísle pořizovatele 516 488 739. 

Úplné znění projednávané dokumentace je taktéž umístěno na stránkách Městského úřadu 
Boskovice (http://www.boskovice.cz/uzemni-planovani/rozpracované) a oznámení na elektronické 
úřední desce Městského úřadu Boskovice (www.boskovice.cz). Toto oznámení včetně úplného znění  
projednávané dokumentace je rovněž umístěno na elektronické úřední desce Obecního úřadu Vanovice 
(www.vanovice.cz) 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 16.6. 2015 včetně) může každý uplatnit 
své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 
veřejnosti námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující 
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Ve stejné lhůtě uplatní dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska k částem 
řešení, které byly od společného jednání změněny.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
       
         otisk úředního razítka

          Ing. Slavoj Horečka
vedoucí odboru výstavby a ÚP 

                                                                                                

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15-ti dnů.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

Vyvěšeno dne:                                                                                       Sejmuto dne: 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

http://www.boskovice.cz/uzemni-planovani/d-23698/p1=23478
http://www.boskovice.cz/uzemni-planovani/d-23698/p1=23478
http://www.boskovice.cz/uzemni-planovani/d-23698/p1=23478
http://www.boskovice.cz/
http://www.vanovice./


Rozdělovník (na dodejky):

1. Krajský úřad  Jihomoravského kraje - Odbor územního plánování a stavebního řádu 
(zajistí předání příslušným dotčeným odborům)

2. Obec Vanovice

Sousední obce:
3. Obec Borotín
4. Město Velké Opatovice
5. Město Letovice
6. Obec Pamětice 
7. Obec Světlá
8. Městys  Knínice u Boskovic
9. Obec Šebetov

Dotčené orgány:
10. MěÚ Boskovice - Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
11. MěÚ Boskovice - Odbor dopravy
12. Krajská hygienická stanice Jm kraje, územní pracoviště Blansko
13. HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
14. Státní pozemkový úřad, pobočka Blansko

Dále obdrží:
15. Projektant - Ing.arch. S. Lahodová, Brno
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