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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací
dokumentace, podle § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje
projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Olešnice v období 01/2013 - 12/2016
(dále jen návrh Zprávy).
Součástí návrhu Zprávy nejsou pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu.
Návrh Zprávy bude v souladu s § 20 stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí
v termínu od 19.12. 2016 do 18.1. 2017
na Městském úřadu Boskovice, odboru výstavby a územního plánování a na Městském úřadu Olešnice –
stavebním odboru, 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 návrhu Zprávy je rovněž umístěno na elektronické úřední desce Městského úřadu
Boskovice (www.boskovice.cz) a na elektronické úřední desce Městského úřadu Olešnice
(www.olesnice.cz), jako příloha tohoto oznámení.
Územní plán (ÚP) Olešnice byl vydán dne 18.12. 2012 a nabyl účinnosti dne 3.1. 2013. Dálkový přístup
k vydané územně plánovací dokumentaci ÚP Olešnice je zajištěn na stránkách Městského úřadu Boskovice
(www.boskovice.cz – sekce občan (další) – územní plánování – ÚP vydané) a na stránkách Městského úřadu
Olešnice (www.olesnice.cz). Do územně plánovací dokumentace je možné též nahlédnout na odboru
výstavby a územního plánování Městského úřadu Boskovice a na Městském úřadu Olešnice, zejména
v úřední dny.
Do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán
uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah návrhu Zprávy vyplývající z
právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u
pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty.
Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušné orgány ochrany přírody pořizovateli a
příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách 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:
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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-2Rozdělovník (na dodejky):
1. Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor územního plánování a stavebního řádu (vydá stanoviska a
vyjádření)
2. Město Olešnice
Sousední obce:
3. Obec Rovečné
4. Obec Velké Tresné
5. Obec Trpín
6. Obec Kněževes
7. Obec Ústup
8. Obec Crhov
9. Obec Křtěnov
10. Obec Lhota u Olešnice
11. Obec Rozsíčka
Dotčené orgány:
12. Městský úřad Boskovice - Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
13. Městský úřad Boskovice - Odbor výstavby a ÚP, Orgán státní památkové péče
14. Městský úřad Boskovice - Odbor dopravy
15. Krajská hygienická stanice JMK, územní pracoviště Blansko
16. HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
17. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko
18. Úřad pro civilní letectví ČR, Praha
19. ČR - MO, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Brno
20. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, pracoviště Brno
21. MŽP ČR, Odbor výkonu státní správy VII, pracoviště Brno
22. Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor surovinové politiky, Praha
23. Ministerstvo dopravy, Praha
24. Krajská veterinární správa SVS pro Jihomoravský kraj, pracoviště Blansko
Dále obdrží:
25. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení koncepce a ÚP Morava, Brno
26. Lesy ČR, s.p., Lesní správa Černá Hora
27. Lesy ČR, s.p.,Správa toků, oblast povodí Dyje
28. Povodí Moravy, s.p., Brno
29. Stavební odbor Městského úřadu Olešnice

