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V Pohořelicích 17.01.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TROSKOTOVICE, okres Brno – venkov
ZKRÁCENÝM POSTUPEM
A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ
Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel změny č. 2
Územního plánu Troskotovice dle §6 odst. 1 písm. c), oznamuje v souladu s ust. § 20, § 52 a § 55b
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,
zahájení opakovaného projednávání Návrhu změny č. 3 územního plánu Troskotovice zkráceným
postupem.
Návrh změny č. 3 územního plánu Troskotovice (dále návrh změny) je vypracován na základě žádosti
městyse Troskotovice a předchozích stanovisek dle ust. § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona.
Návrh byl upraven v rozsahu uplatněných požadavků dotčených orgánů z předchozího projednávání.
Návrh změny tak obsahuje komplexní požadavky na řešené území, které je předmětem dílčí změny.
Kompletní návrh změny, bude vystaven k nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadě
v Pohořelicích – Odbor územního plánování a stavební úřad místnost C332 a současně dálkovým
přístupem na www.pohorelice.cz v sekci úřední deska od 19.01.2022 do 09.03.2022. Ve spolupráci
s projektantem, společností LÖW & spol., s.r.o., Vranovská 767/102, 614 00 Brno, bude zajištěn
odborný výklad.
Veřejné projednání o návrhu změny se bude konat dne 02.03.2022 v 15.30 hod. v zasedací
místnosti úřadu městyse Troskotovice, č. p. 18, 671 78 Troskotovice.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené
osoby podle § 52 odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje
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podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Dotčené orgány uplatní do 7 dnů
ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny a vyjádření k vyhodnocení vlivů.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a
podpisem osoby, která je uplatňuje.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad
územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
„otisk razítka“
Ing. Iva Hrstková
vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu

Veřejně vyvěšeno v .......................................... dne : ........................... sejmuto dne : ...........................
Elektronicky vyvěšeno dne : ........................... sejmuto dne : ...........................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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