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elektronická úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÉ MÁLKOVICE, POŘIZOVANÉ
ZKRÁCENÝM POSTUPEM V SOULADU s §55a a §55b
Pořizovatel návrhu Změny č.1 Územního plánu Moravské Málkovice, odbor územního plánování a rozvoje
Městského úřadu Vyškov, oznamuje podle § 52 a v souladu s § 22 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění,
zahájení řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Moravské Málkovice.
Návrh Změny č.1 Územního plánu Moravské Málkovice bude v souladu s § 20 stavebního zákona k veřejnému
nahlédnutí
od čtvrtka 5.listopadu 2020 do středy 16.prosince 2020
na Obecním úřadu Moravské Málkovice a u pořizovatele, tj. odboru územního plánování a rozvoje Městského
úřadu Vyškov. Dálkový přístup k návrhu změny je zajištěn na elektronické úřední desce Městského úřadu Vyškov
(www.vyskov-mesto.cz)
a
také
na
elektronické
úřední
desce
obce
Moravské
Málkovice
www.moravskemalkovice.cz jako příloha tohoto oznámení.
Ke konzultaci doporučujeme využít úřední dny a hodiny.
Městský úřad Vyškov
pondělí, středa
7.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
Obecní úřad Moravské Málkovice
pondělí, středa
8.00 - 12.00 a 13.00 – 17.00
Po dobu preventivních opatření týkajících se omezení šíření nákazy koronaviru jsou osobní konzultace s
odborem územního plánování MěÚ Vyškov omezeny na Po a St od 07,30 – 10,30 a od 14,30 – 16,30. Úřední
hodiny obce Moravské Málkovice jsou omezeny na dny Po a St od 08,00 – 10,00 a od 14,00 – 17,00.

Veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Moravské Málkovice se uskuteční
ve středu 9. prosince 2020 v 14.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravské
Málkovice
Pořizovatel ve spolupráci s projektantem návrhu Změny č.1 územního plánu Moravské Málkovice, kterým je
Ing.arch. Miloslav Sohr, Ph.D., zajistí odborný výklad.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své písemné připomínky. Dotčené osoby
(dle § 52 odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění) mohou vznést námitky. V námitce musí uvést
identifikační údaje, odůvodnění, vymezit území dotčené námitkou a údaje podle katastru nemovitostí dokládající
dotčená práva a podpis osoby, která námitku uplatňuje. K později uplatněným připomínkám a námitkám se
nepřihlíží.
Ing.arch. Jiří Plášil
vedoucí odboru
územního plánování a rozvoje
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