Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Boskovice
nám. 9. května 2, 680 11 Boskovice, tel: 516 488 739, fax: 516 488 710
________________________________________________________________________________
Spis.zn.: SMBO 19355/2011/STAV
Č.j.: DMBO 19355/2011/STAV

Vyřizuje: Ing.arch. D. Nečas
V Boskovicích: 9.12. 2011
E-mail: necas.mu@boskovice.cz

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Sudice
Městský úřad Boskovice - odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně
plánovací dokumentace pro obec Sudice, zpracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh
zadání změny č. 1 územního plánu obce (dále jen ÚPO) Sudice.
Pořizovatel v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, oznamuje
projednávání návrhu zadání změny č. 1 ÚPO Sudice.
Návrh zadání změny č. 1 ÚPO Sudice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí
v termínu od 28.12. 2011 do 26.1. 2012
(t.j. po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání návrhu zadání změny)
na Obecním úřadě Sudice, zejména v úřední dny (středa a pátek 18.00 - 20.00 hodin) a na
Městském úřadě Boskovice - odboru výstavby a územního plánování, především v úřední dny
(pondělí a středa 8.00 - 17.00 hodin), v jiné dny dle domluvy na tel. čísle 516 488 739.
Úplné znění návrhu zadání změny č. 1 ÚPO Sudice je umístěno na elektronické úřední
desce Městského úřadu Boskovice (www.boskovice.cz) a na elektronické úřední desce Obecního
úřadu Sudice (www.sudice-bk.cz), kde je návrh zadání změny zveřejněn jako příloha tohoto
oznámení.
Ve výše uvedené lhůtě 30 dnů může každý uplatnit své připomínky.
Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání změny č. 1 ÚPO Sudice mohou dotčené orgány a
krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah změny územního plánu vyplývající ze
zvláštních právních předpisů. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední
obce.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo
k připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
otisk úředního razítka

Ing. Slavoj Horečka
vedoucí odboru výstavby a ÚP
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Rozdělovník (na dodejky):
1. KrÚ Jihomoravského kraje - Odbor územního plánování a stav. řádu (vydá koordinované
stanovisko)
2. Obec Sudice
Sousední obce:
3. Město Boskovice
4. Městys Knínice u Boskovic
5. Obec Pamětice
6. Obec Vísky
7. Obec Vážany
Dotčené orgány:
8. MěÚ Boskovice – Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
9. MěÚ Boskovice – Odbor dopravy
10. Krajská hygienická stanice Jm kraje, územní pracoviště Blansko
11. HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
12. Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Blansko
Dále obdrží:
13. Projektant - Ing.arch. N. Rozmanová
14. Povodí Moravy, s.p. Brno
15. JMP Net, s r.o., Odd. rozvoje distribuční soustavy, Brno
16. VAS a.s., divize Boskovice
17. E.ON Česká republika, s.r.o, Brno

