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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A 
 

 
Doručení návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Modřice za období 2016–

2020 a pokynů pro zpracování změny č. 1 územního plánu Modřice 
veřejnou vyhláškou a oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování 

územního plánu Modřice za období 2016–2020 a pokynů pro zpracování  
změny č. 1 územního plánu Modřice 

 
Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče, jako 
pořizovatel územně plánovací dokumentace (dále jen "pořizovatel") podle § 6 odstavce 1) písm. 
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), 
v souladu s ustanovením § 55 odst.1 a za použití § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona, doručuje 
návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Modřice za období 2016 – 2020 a pokyny pro 
zpracování změny č. I územního plánu Modřice a oznamuje zahájení 
 
 
projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Modřice za období 2016–2020 

a pokynů pro zpracování změny č. 1 územního plánu Modřice. 
 
Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Modřice za období 2016 – 2020 a pokyny pro 
zpracování změny č. I územního plánu Modřice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí v době 

 
od 12. listopadu 2020 do 14. prosince 2020 

 
 
Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Modřice za období 2016 – 2020 a pokynů pro 
zpracování změny č. I územního plánu Modřice bude v souladu s § 20 stavebního zákona 
vystaven k veřejnému nahlédnutí od 12. 11. 2020 do 14. 12. 2020 na Městském úřadě Modřice, 
nám. Svobody 93, 664 42 Modřice a u pořizovatele na Městském úřadě Šlapanice, odbor 
výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče, Opuštěná 9/2, Brno, zejména v 
úředních hodinách, jinak dle telefonické domluvy (MěÚ Šlapanice, Brno 533 304 520, MěÚ 
Modřice  537 001 011). 
 
Dálkový přístup k úplnému znění návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Modřice a 
pokyny pro zpracování změny č. 1 územního plánu Modřice je dále zajištěn na elektronických 
stránkách města Šlapanice https://www.slapanice.cz/projednavana-upd-modrice a na 
elektronických stránkách Města Modřice  https://www.mesto-modrice.cz/. 

https://www.slapanice.cz/projednavana-upd-modrice
https://www.mesto-modrice.cz/
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V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý ve stanovené lhůtě do 15 dnů ode dne 
doručení této veřejné vyhlášky, tzn. do 14. 12. 2020 včetně, uplatnit u pořizovatele (Městský 
úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče, Opuštěná 
9/2, 656 70 Brno) písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách 
se nepřihlíží. 
 
K projednání jsou dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad přizvány jednotlivě 
samostatným oznámením. 
 
 
 
 
 
 
  

„otisk razítka“ 

  
 
 
 

 

 
Ing. Jiří Rufer 

vedoucí oddělení ÚPPP 
 
 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce ode dne doručení veřejné vyhlášky po 
dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: 12. 11. 2020 
Doručeno dne: 27. 11. 2020      Svěšeno dne: 15. 12. 2020 
 
Razítko, podpis:        Razítko, podpis:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od 12. 11. 2020  do 14. 12. 2020. 
 
Razítko, podpis:  
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