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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ

veřejného projednání návrhu ZMĚNY Č. 1 územního plánu Pamětice
Městský úřad Boskovice - odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Pamětice, zajistil zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu (dále jen ÚP) Pamětice.
V souladu s ustanovením § 55a odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
stavební zákon), zajistil pořizovatel stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a stanovisko krajského úřadu jako
příslušného úřadu k navrhovanému obsahu návrhu Změny č. 1 ÚP Pamětice.
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Boskovice, ve smyslu ustanovení § 55b stavebního
zákona, zahajuje řízení o návrhu Změny č. 1 ÚP Pamětice a svolává

v e ř e j n é p r o j e d n á n í,
které se uskuteční 1. 3. 2022 v 1500 na Obecním úřadu Pamětice.
Návrh Změny č. 1 ÚP Pamětice bude k nahlédnutí na Městském úřadu Boskovice – odboru výstavby a
územního plánování, zejména v úřední dny (pondělí a středa 800–1700 hodin) a na Obecním úřadu Pamětice, zejména
v úřední dny (pátek 1800–1900), v jiné pracovní dny dle domluvy na tel. čísle 516 488 730. V souladu s ustanovením §
172 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, bude ve výše uvedeném termínu návrh Změny č. 1 ÚP Pamětice
včetně odůvodnění k nahlédnutí na internetových stránkách MěÚ Boskovice (www.boskovice.cz) v části ÚŘAD A

INSTITUCE → ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ → ÚZEMNÍ PLÁNY ROZPRACOVANÉ.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby (to je vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) námitky, ve kterých
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení,
které byly od společného jednání změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se
nepřihlíží. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad
územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Ing. Tomáš Měkota
vedoucí odboru výstavby a ÚP
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.
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Rozdělovník (na dodejky):
1. Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor územního plánování a stavebního řádu (vydá
koordinované stanovisko)
2. Obec Pamětice
Sousední obce:
1.
2.
3.
4.
5.

Obec Vanovice
Obec Vísky
Město Letovice
Obec Sudice
Městys Knínice

Dotčené orgány:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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
Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů Morava
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

Oprávnění investoři:
16. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem
17. Povodí Moravy s. p., Brno, Dřevařská 11, 602 00 Brno
18. Vodárenská akciová společnost a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
19. ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
20. E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
21. T-Mobile Czech republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
Na vědomí:
Ing. arch. Stanislav Svoboda

