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Oznámení vystavení a veřejného projednání

Konceptu ú  zemního plánu Jedovnice  

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Městský úřad Blansko, Odbor Stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje, obdržel jako Pořizovatel územně plánovací dokumentace městyse Jedovnice, dne
16.06.2011 dokumentaci Konceptu územního plánu s variantním řešením a vyhodnocením
vlivů na udržitelný rozvoj území. Projektantem dokumentace je Atelier URBI, spol. s r.o. , ve
spolupráci s kancelářemi LÖW & spol., s.r.o. a Mgr. Ivanou Paukertovou.

Pořizovatel  ÚPD,  v  souladu  s  ustanovením  §  48  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, oznámil  veřejnou vyhláškou
vystavení a veřejné projednání 

Konceptu územního plánu Jedovnice
Veřejné  projednání  se  uskuteční  ve  středu  03.08.2011  v  17h. v  kinosále
Kulturního domu v Jedovnicích, za účasti  zástupce zpracovatele Atelier URBI,
spol. s r.o., Ing. arch. Jany Benešové, která provede odborný výklad.

Koncept  územního  plánu  Jedovnice  byl  zpracován  na  základě  Zadání  územního  plánu
Jedovnice  schváleného přijetím usnesení č.  A/4 na zasedání Zastupitelstva městyse dne
14.06.2010.

Dokumentace Konceptu Územního plánu Jedovnice je vystavena k veřejnému nahlédnutí po
dobu  30  dnů  ode  dne  doručení  veřejné  vyhlášky  na  oddělení  územního  plánování  a
regionálního  rozvoje  Stavebního  úřadu MěÚ Blansko,  Náměstí  Republiky  1,  a  na  Úřadu
Městyse Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, zejména v úřední dny, tzn. pondělí a ve středu
od 8.00 hodin do 17.00 hodin.

Do 15 dnů  ode dne veřejného projednání  může každý uplatnit  své připomínky.  Ve
stejné  lhůtě  mohou  vlastníci  pozemků  a  staveb  dotčených  návrhem  veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce
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veřejnosti uplatnit  své námitky.  K později  uplatněným připomínkám a námitkám se
nepřihlíží.

Dotčené orgány uplatní svá stanoviska nejpozději do 15 dnů ode dne veřejného projednání.
Doloží-li  dotčený  orgán  nejpozději  při  veřejném  projednání  závažné  důvody,  lhůta  pro
uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. K později uplatněným stanoviskům se
nepřihlíží.

Dotčeným  orgánům,  krajskému  úřadu  a  sousedním  obcím  je  místo  a  doba  veřejného
projednání oznámena jednotlivě  nejméně  30 dnů  předem s tím, že dotčené orgány jsou
vyzvány, aby uplatnily svá stanoviska nejpozději do 15 dnů ode dne veřejného projednání
(ve výjimečných případech lze lhůtu pro uplatnění stanoviska dotčeného orgánu přiměřeně
prodloužit  - nejdéle o 30 dnů). K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.  Sousední
obce mohou uplatnit své připomínky z hlediska využití navazujícího území do 15 dnů ode
dne veřejného projednání s tím, že o svých připomínkách ve stejné lhůtě informují krajský
úřad. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Krajský úřad sdělí do 30 dnů ode dne
veřejného  projednání  konceptu  územního  plánu  stanovisko  s  podmínkami  pro  zajištění
koordinace  využívání  území,  zejména  z  hlediska  širších  územních  vztahů,  pro  zajištění
souladu  obsahu  územního  plánu  s  politikou  územního  rozvoje,  územně  plánovací
dokumentací kraje, tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. Vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území nebude projednáno Radou obcí, protože tato nebyla ustanovena.

Ing. arch. Jiří Kouřil

vedoucí odd. ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Úřadu městyse Jedovnice, a na úřední
desce MěÚ Blansko, nám. Svobody 3. 

Vyvěšeno dne                                                                      ……………….. 

Sejmuto dne                                                                          ....…………….. 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne    ……………….. 

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

Dálkový přístup k nahlížení do zpracované dokumentace je zajištěn na webových stránkách
městyse  Jedovnice  (www.jedovnice.cz),  a  na  webových  stránkách  města  Blansko
(www.blansko.cz), kde je po dobu veřejného nahlédnutí zveřejněna textová a grafická část
dokumentace Konceptu územního plánu Jedovnice a dokumentace vyhodnocení vlivů  na
udržitelný rozvoj území.

Rozdělovník :

1. Městys Jedovnice (žádáme o vyvěšení oznámení na úřední desce a na elektronické
úřední desce)

2. Městský úřad Blansko,  OHS,  (žádáme o vyvěšení oznámení na úřední desce a na
elektronické úřední desce)

Na vědomí :

Atelier URBI, spol. s r.o., Chopinova 9, 630 00 Brno
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