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OZNÁMENÍ
O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ POŘÍČÍ
Městský úřad Boskovice - odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně
plánovací dokumentace pro obec Horní Poříčí, zajistil ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracování
návrhu zadání územního plánu(dále jen ÚP) Horní Poříčí.
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 zahájení
projednávání návrhu zadáníÚP Horní Poříčí.
Návrh zadání ÚP Horní Poříčí bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu30-ti dnů ode dne
vyvěšení tohoto oznámenína Obecním úřaduHorní Poříčí v úřední dny (pátek1700–1900 hodin)a na
Městském úřadu Boskovice – odboru výstavby a územního plánování, zejména v úřední dny (pondělí a
středa 800–1700 hodin), v jiné pracovní dny dle domluvy na tel. čísle 516 488 730.
Úplné znění návrhu zadání ÚP Horní Poříčí je umístěno na elektronické úřední desce MěÚ
Boskovice (www.boskovice.cz) v části ÚŘAD A INSTITUCE → ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ →
ÚZEMNÍ PLÁNY ROZPRACOVANÉ a na elektronické úřední desce obce Horní Poříčí
(horniporici.unas.cz).
Ve výše uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky.Do 30-ti dnů po obdržení návrhu zadání
ÚP Horní Poříčí mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah
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.

Ing. Tomáš Měkota
vedoucí odboru výstavby a ÚP
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.
Patnáctým dnem se písemnost považuje za doručenou.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Rozdělovník (na dodejky):
1.
2.

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor územního plánování a stavebního řádu
(vydá koordinované stanovisko)
Obec Horní Poříčí

Sousední obce:
1.
2.
3.
4.
5.

Obec Prostřední Poříčí
Obec Kněževes
Obec Študlov
Obec Vítějeves
Obec Bohuňov

Dotčené orgány:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

MěÚ Boskovice - Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
MěÚ Boskovice - Odbor dopravy
MěÚ Boskovice - Odbor správy úřadu (orgán státní památkové péče)
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, územní pracoviště Blansko
HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII, Brno
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského
Ministerstvo dopravy - Odbor infrastruktury a ÚP
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor úz. správy majetku Brno
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko
Úřad pro civilní letectví ČR, Praha - Ruzyně

Na vědomí:
1. Krajský úřad Pardubického kraje – Odbor strategického rozvoje kraje a
evropských fondů
2. Městský úřad Svitavy, odbor výstavby.

