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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce města Blansko, nám. Svobody 
3, a úřední desce obce Lipovec. 

Vyvěšeno dne                                                                         ……………….. 

Sejmuto dne                                                                            ....…………….. 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne      ……………….. 

OZNÁMENÍ 

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, který je prostřednictvím oddělení územního plánování 
a regionálního rozvoje příslušný, podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), k pořizování územně plánovací 
dokumentace obcí (dále jen „Pořizovatel), zpracoval na základě žádosti obce Lipovec, ve 
spolupráci s určeným zastupitelem, návrh Zadání Územního plánu Lipovec (dále jen „návrh 
Zadání“). Pořizovatel, v souladu s ustanovením §47 odst. 2) stavebního zákona, oznamuje 
zveřejnění 
 

návrhu Zadání Územního plánu Lipovec 
 

 v listinné podobě v kanceláři č. 307, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, 
odboru stavební úřad Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1, a na Obecním úřadu 
Lipovec, zejména v době úředních hodin 

 na webových stránkách obce Lipovec:  

https://lipovec.cz/ 

 na webových stránkách města Blansko na odkazu:    

https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/581950 („projednává se“) 

 

 

 

https://lipovec.cz/
https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/581950
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Poučení: 

 

 Návrh Zadání podle § 47 odst. 2) stavebního zákona pořizovatel zasílá dotčeným orgánům, 
sousedním obcím a krajskému úřadu a doručuje veřejnou vyhláškou.  

 Písemnost doručovaná prostřednictvím veřejné vyhlášky podle § 25 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), se považuje 
za doručenou patnáctým dnem vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Blansko, pokud 
byla v téže lhůtě zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 S návrhem Zadání podle § 20 odst. 1 stavebního zákona veřejnost a dotčené orgány mají 
možnost se seznámit ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 30 dnů. 

 Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné 
připomínky.  

 Do 30 dnů od obdržení návrhu Zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený 
orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního 
plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní 
krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit své 
podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody 
pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle §45i zákona o ochraně přírody a krajiny.  

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

 
 
 
 
Ing. arch. Zita Řehůřková  
referentka oddělení územního plánování a regionálního rozvoje 
 
Příloha: 

Návrh Zadání 

 

Doručí se: 
 

1. Městský úřad Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  

2. Obec Lipovec 

K vyvěšení na úředních deskách a způsobem umožňující dálkový přístup pod názvem: 

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zadání Územního plánu Lipovec. 

 

Dotčené orgány a krajský úřad: 

1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor ÚP a stavebního řádu, Brno  

2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí 

3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství 

4. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče 

5. Státní pozemkový úřad, Blansko 

6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 

7. Krajská hygienická stanice JMK, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko 

8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno   
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9. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10  

10. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno 16. 

11. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, Praha  

12. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, Praha1. 

13. Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, oddělení 
ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 84, Brno 

14. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha – Nové Město 

15. Správa CHKO Moravský Kras, Svitavská 29, Blansko 

 

Oprávnění investoři dle seznamu k datu oznámení: 

16. GasNet s.r.o., IDDS: rdxzhzt, Klíšská 940/96, Ústí nad Labem 

17. Povodí Moravy s.p., IDDS: m49t8gw, Dřevařská 11, Brno 

18. VAS a.s., IDDS: siygxrm, Soběšická 820/56, Brno, Divize VAS Boskovice 

19. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu, F.A. Gerstnera 2121/6, České Budějovice 

20. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 

 

Sousední obce: 

21. Holštejn 

22. Krasová 

23. Kotvrdovice 

24. Kulířov 

25. Městys Ostrov u Macochy 

26. Obec Krásensko 

27. Obec Rozstání  
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