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Naše značka: OUPr/Kv/0546/2022 
Vyřizuje: Ing. Iva Hadašová 
V Přibyslavicích: 01.08.2022 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ S NÁVRHEM ZADÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO 

PLÁNU PŘIBYSLAVICE 

Obecní úřad Přibyslavice, jako pořizovatel územního plánu podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, 
(dále jen „stavební zákon“), 

oznamuje 

zahájení projednávání zprávy o uplatňování spolu s návrhem zadání změny územního plánu 
Přibyslavice (k. ú. Přibyslavice u Velké Bíteše a k.ú. Radoškov) v souladu 
s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona. Zpráva o uplatňování spolu s návrhem zadání 
změny územního plánu Přibyslavice je na základě ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona 
zasílán dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a obci, pro kterou je pořizován. 

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou u pořizovatele uplatnit vyjádření, 
ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplívající z právních předpisů a územně 
plánovacích podkladů do 30 dnů od obdržení zprávy o uplatňování s návrhem zadání změny 
územního plánu Přibyslavice. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele 
stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty 
doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle §45i 
zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  

K veřejnému nahlédnutí je zpráva o uplatňování s návrhem zadání změny územního plánu 
Přibyslavice vystaven na Obecním úřadě Přibyslavice. K veřejnému nahlédnutí doporučujeme 
využít úřední dny, tj. pondělí  8:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00 a středa 8:00 - 11:30 a 12:00 – 17:00, pro 
nahlédnutí mimo úřední dny je nutná předchozí domluva. Zpráva o uplatňování s návrhem zadání 
změny územního plánu Přibyslavice je rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
adrese: www.pribyslavice.net  

http://www.pribyslavice.netz/
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Pořizovatel doručí zprávu o uplatňování s návrhem zadání změny územního plánu Přibyslavice 
rovněž veřejnou vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele 
písemné připomínky. 

Pozn.: písemnost doručovaná veřejnou vyhláškou se považuje za doručenou patnáctým dnem po 
vyvěšení. 

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 

Připomínky, vyjádření a podněty lze zaslat pořizovateli Obecního úřadu Přibyslavice na fyzickou 
adresu Obecního úřadu Přibyslavice, Sokolovská 44, 664 83 Přibyslavice nebo do datové schránky 

ID DS: xbwa6zk 

 

 

Ing. Iva Hadašová 
        starostka 

 

 

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: 1.8.2022.     Sejmuto dne: 16.8.2022 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

Obecní úřad Přibyslavice - úřední desky, Sokolovská 44, 664 83 Přibyslavice 
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