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Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

BYS/14154/2022/OÚP/St
Ing. Tomáš Straka
566590348
tomas.straka@bystricenp.cz

v Bystřici nad Pernštejnem dne 4.7.2022

OZNÁMENÍ
o veřejném projednání návrhu změny č.2 Územního plánu Zvole
a vystavení návrhu změny č.2 Územního plánu Zvole k veřejnému nahlédnutí.
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako
orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování, podle ustanovení § 5 odst. 1 a 2
a § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
oznamuje zkrácený postup pořizování změny č.2 Územního plánu Zvole
podle § 55, §55b § 52 odst. 1 a § 22 stavebního zákona a § 171 a 174 zákona č. 500/2004 Sb.,
o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a zahájení řízení o změně č.2
Územního plánu Zvole.
Veřejné projednání návrhu změny č.2 Územního plánu Zvole s odborným výkladem
proběhne v Kulturním domě v Branišově
v pondělí 8. srpna od 15:00 hod.
Návrh změny č.2 Územního plánu Zvole bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od 7.7.2022
do 15.8.2022 na Městském úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru územního plánování a
stavebního řádu (dveře 5.6.) a dále v budově obecního úřadu obce Zvole.
Od 7.7.2022 do 15.8.2022 bude návrh změny č.2 Územního plánu Zvole vystaven na
internetových stránkách města ( www.bystricenp.cz - Městský úřad – Odbory města –
Odbor územního plánování a stavebního řádu – Územní plány- Projednávané dokumenty).
Dotčené osoby se tímto zároveň vyzývají k uplatnění připomínek nebo námitek proti návrhu
změny č.2 Územního plánu Zvole.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své písemné
připomínky a vlastníci pozemků a staveb své písemné námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou.
Písemné námitky proti návrhu změny č.2 Územního plánu Zvole mohou podat pouze
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti.

Dotčené orgány a Krajský úřad Kraje Vysočina jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě
stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona)
změněny. K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují
písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Adresa pro zasílání námitek a připomínek:
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Ing. Tomáš Straka
vedoucí odboru

Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem a na úřední desce obecního
úřadu obce Zvole
1.

2.

Úřední deska obecního úřadu obce Zvole

3.

Úřední deska Městského úřadu Bystřice n.P.

Vyvěšeno:

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Sejmuto:

Elektronická úřední deska obecního úřadu obce
Zvole
Vyvěšeno:
Sejmuto

4.

Elektronická úřední deska Městského úřadu
Bystřice n.P.
Vyvěšeno:
Sejmuto

Rozdělovník:
Obec Zvole
Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř.1. máje 858/26, 46001 Liberec 1
Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
• odbor územního plánování a stavebního řádu
• odbor životního prostředí a zemědělství
• odbor dopravy a silničního hospodářství
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405,593 01 Bystřice n.P.
• odbor dopravy
• odbor životního prostředí
Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, Praha 6, 160 01

Orgány územního plánování sousedních územních obvodů (sousední obce)
Město Nové Město na Mor.
Město Bystřice nad Pern.
Obec Mirošov
Obec Bobrová
Obec Račice
Obec Dlouhé
Obec Křídla
Obec Blažkov
Obec Horní Rožínka
Obec Rozsochy
Oprávnění investoři:
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 601 75 Brno
GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, 401 17 Ustí nad Labem
EG.D, a.s.., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
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