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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU ŘÍZENÍ A ZMĚNĚ TERMÍNU KONÁNÍ 

VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

HLUBOČANY POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM – DRUHÉ PRODLOUŽENÍ  

 

Pořizovatel návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hlubočany, odbor územního plánování a 

rozvoje městského úřadu Vyškov oznámil svým č.j. MV 90226/2020 ze dne 14.9.2020 

zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hlubočany pořizované zkráceným 

postupem a možnost nahlížení do návrhu od středy 16. září 2020 do středy 

28. října 2020. 

 

Současně pořizovatel návrhu oznámil termín konání veřejného projednání návrhu Změny  

č. 1 Územního plánu Hlubočany na středu 21. října 2020 v 17,00 hodin ve velkém sále 

kulturního domu obce Hlubočany (Hlubočany č.p. 22). 

 

Dále pořizovatel návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hlubočany v souvislosti s přijetím 

preventivních opatření týkajících se omezení šíření nákazy koronaviru oznámil svým č.j. MV 

106454/2020 ze dne 14.10.2020 Prodloužení termínu řízení veřejného projednání o návrhu 

Změny č. 1 Územního plánu Hlubočany do středy 2. prosince 2020 a změnu termínu konání 

veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hlubočany pořizované 

zkráceným postupem na středu 25. listopadu 2020 od 17,00 hodin. 

 

 

Z důvodu přetrvávajících preventivních opatření týkajících se omezení šíření nákazy 

koronaviru pořizovatel návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hlubočany, odbor územního 

plánování a rozvoje městského úřadu Vyškov oznamuje nové, druhé, prodloužení termínu 

řízení veřejného projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hlubočany do středy  

27. ledna 2021.   

Do středy 27. ledna 2021 je umožněno nahlížení do návrhu Změny č. 1 Územního plánu 

Hlubočany na odboru územního plánování a rozvoje městského úřadu Vyškov (4. patro) a na 

obecním úřadě Hlubočany včetně dálkového přístupu na elektronické úřední desce městského 

úřadu Vyškov a na elektronické úřední desce obecního úřadu Hlubočany.  
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Zároveň pořizovatel návrhu oznamuje nový, druhý, termín konání veřejného projednání 

návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hlubočany, které se uskuteční ve středu  

20. ledna 2021 v 17,00 hodin ve velkém sále kulturního domu obce Hlubočany 

(Hlubočany č.p. 22). 

 

Po dobu preventivních opatření týkajících se omezení šíření nákazy koronaviru jsou osobní 

konzultace s odborem územního plánování městského úřadu Vyškov omezeny na dny Po a St 

od 07,30 do 10,30 hod a od 14,30 do 16,30 hod.  

Styk s obecním úřadem Hlubočany je omezen na dny Po a St od 8,00 do 13,00 hod. 

 

Ke konzultaci je zejména preferován písemný, telefonický či e-mailový kontakt.  

 

Další informace z obsahu veřejné vyhlášky, kterou bylo doručeno Oznámení o zahájení řízení 

a konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hlubočany pořizované 

zkráceným postupem č.j. MV 90226/2020 ze dne 14.9.2020 se nemění, zůstávají v platnosti.  

 

 

 

 

Ing. arch. Jiří Plášil v. r. 

vedoucí odboru 

územního plánování a rozvoje 

Městský úřad Vyškov 

 

Otisk razítka 

Vyvěšeno na úřední desce dne 

Sejmuto z úřední desky dne 
 


