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VEŘEJNÁ   VYHLÁŠKA 
 
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č.V ÚPO 
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 „stavební 

zákon“), v platném znění, který vede dle § 52 stavebního zákona a §172 zákona č.500/2004 Sb. 

(správní řád) řízení o vydání Změny č. V ÚPO Chudčice, oznamuje jednotlivě obci Chudčice, dotčeným 

orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím konání veřejného projednání návrhu Změny č.V ÚPO 

Chudčice. 

 

Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 30.10.2017 v 15,30 hod. v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Chudčice, za účasti zástupce zpracovatele Ing. arch. Ladislava Brožka, který 

provede odborný výklad. 

 

Návrh změny č.V ÚPO Chudčice se tímto předkládá veřejnosti, která se může seznámit s dokumentací 

návrhu změny na odboru investičním, MěÚ Kuřim (zejména v úřední dny pondělí a středa, od 7,30 -

11,30 a 12,30 -17,00 hod.) a na OÚ Chudčice. 

Dále bude úplné znění návrhu změny č.V ÚPO Chudčice zveřejněno na webových stránkách  

www.kurim.cz, a na webových stránkách obce Chudčice http://www.chudcice.cz/  jako příloha tohoto 

oznámení ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující konání veřejného projednání.    

Oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou bude vyvěšeno na úřední desce MěÚ 

Kuřim a OÚ Chudčice a internetové úřední desce http://www.kurim.cz/ MěÚ Kuřim a  

http://www.chudcice.cz/ OÚ Chudčice. 

 

Podle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona platí: 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené 

osoby podle odstavce 2 (§ 52 stavebního zákona) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje 

podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčenými 

osobami jsou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 

veřejnosti. 

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, 

které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny.  
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K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.   

 

 

 

Dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a město Kuřim přizval pořizovatel jednotlivě. 

 

 

 

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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


