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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Oznámení zveřejnění a projednávání návrhu Územního plánu 
Chudčice 
 
Městský úřad Kuřim, odbor investiční, (dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle ustanovení § 

6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

 

oznamuje zveřejnění a projednávání návrhu Územního plánu Chudčice (dále jen ÚP Chudčice) v 

souladu s ustanovením §50 odst. 3 stavebního zákona ve spojení s § 20 stavebního zákona 

(společné jednání) 

 

Předložený návrh ÚP Chudčice pro společné jednání (zpracovatelem předán Obci Chudčice 11. 10. 

2019, Obec Chudčice předala pořizovateli 18.11.2019) byl z hlediska vyhodnocení ochrany 

zemědělského půdního fondu zpracován v souladu s Vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 

některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Dne 15. 11. 2019 nabyla účinnosti 

Vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, která 

nahradila původní Vyhlášku č. 13/1994 Sb.  Vyhláška č. 271/2019 Sb. v §3 odstavci 2) stanovuje obsah 

textové a grafické části vyhodnocení ochrany zemědělského půdního fondu při návrhu územního plánu. 

Vyhodnocení ochrany zemědělského půdního fondu pro návrh ÚP Chudčice je zpracováno po 

obsahové stránce v souladu s požadavky nové vyhlášky. Tabulková část vyhodnocení je formálně 

odlišná od tabulky požadované vyhláškou (vyhodnocení je provedeno ve větší podrobnosti, než 

vyhláška požaduje). Na základě konzultace s orgánem ochrany zemědělského fondu bylo Vyhodnocení 

ochrany zemědělského půdního fondu pro Návrh ÚP Chudčice pro společné jednání ponecháno v 

původním zpracování. 

Po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky bude úplné znění návrhu ÚP Chudčice vystaveno k 

veřejnému nahlédnutí u pořizovatele (především v úřední dny pondělí a středa, od 7,30 -11,30 a 12,30 -

17,00 hod.) a na Obecním úřadu Chudčice, Chudčice 220 (pondělí 7 -16 hod; středa 7,30 – 12,00 a 

13,00 -17,00 hod.)  

Současně bude návrh ÚP Chudčice po stejnou dobu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, a to na webových stránkách města Kuřimi http://www.kurim.cz/ a webových stránkách obce 

Chudčice http://www.chudcice.cz/  na elektronické úřední desce jako příloha tohoto oznámení. 

http://www.kurim.cz/
http://www.chudcice.cz/
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Veřejná vyhláška „Oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu Územního plánu Chudčice“ bude 

vyvěšena na úřední desce a na elektronické úřední desce MěÚ Kuřim, http://www.kurim.cz/  i na úřední 

a elektronické desce obce Chudčice http://www.chudcice.cz/. 

Podle ust.§ 25 odst. 2 správního řádu se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po 

vyvěšení.  

 

Do 30 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou může každý ke zveřejněnému návrhu ÚP Chudčice, 

uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se dle § 50 odst.(2) 

stavebního zákona nepřihlíží.  

 

 

 

 

Bartoš Stanislav 

vedoucí odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den vyvěšení na úřední desce:                          Den sejmutí z úřední desky:   

 

 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:   

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím 

dálkový přístup:  

http://www.kurim.cz/
http://www.chudcice.cz/

