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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 

ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HLUBOČANY POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM 

POSTUPEM 

 

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

rozvoje městského úřadu Vyškov, oznamuje podle § 52 a 55b a dále v souladu s § 20 a 22 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 

pozdějších předpisů, 

 

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

postupem. 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Hlubočany v rozsahu měněných částí je k veřejnému 

nahlédnutí u pořizovatele, tj. na odboru územního plánování a rozvoje městského úřadu 

Vyškov (4. patro) a na obecním úřadě Hlubočany 

od středy 16. září 2020 do čtvrtka 29. října 2020. 

 

Ke konzultaci doporučujeme využít úřední dny a hodiny. 

 

Městský úřad Vyškov pondělí, středa 07.30 – 11.30 a 12.00 – 17.00 

Obecní úřad Hlubočany pondělí 

středa 

08.00 – 13.00 

08.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00  

 

Dálkový přístup pro nahlížení do návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hlubočany je zajištěn 

na elektronické úřední desce Městského úřadu Vyškov na webové stránce www.vyskov-

mesto.cz jako příloha vyhlášky a také na elektronické úřední desce obecního úřadu 

Hlubočany na webové stránce www.hlubocany.cz jako příloha vyhlášky. 

 

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hlubočany se uskuteční  

ve středu 21. října 2020 v 17.00 hodin ve velkém sále kulturního domu obce Hlubočany 

(Hlubočany č.p. 22). 
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Pořizovatel ve spolupráci s projektantem návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hlubočany, 

kterým je Ing. arch. Miroslav Dubina z Urbanistického ateliéru Zlín, zajistí odborný výklad. 

 

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

dotčené osoby dle § 52 odstavce 2 stavebního zákona mohou uplatnit námitky, ve kterých 

musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezit 

území dotčené námitkou. Námitky a připomínky se uplatňují písemně u pořizovatele a musí 

být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. K později 

uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. 

 

 

 

 

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 
 


