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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
Vydání Změny č. 2 Územního plánu Pozořice 

 
 

Zastupitelstvo městyse Pozořice, příslušné dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“),  

 

oznamuje, 

 

že v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití ustanovení § 

43 odst. 4 stavebního zákona a dle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), včetně ustanovení § 13 a 

přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 

po ověření dle § 54 odst. 2) stavebního zákona, 

 

 

vydalo 

na svém IV. veřejném zasedání konaném dne 21. 9. 2022 usnesení č. 344/ZM/4-22 

 

opatření obecné povahy 

 

„Změna č. 2 Územního plánu Pozořice“. 

 

 

Vzhledem k tomu, že Změnu č. 2 Územního plánu Pozořice není možno zveřejnit na úřední 

desce v celém rozsahu, stanovuje Zastupitelstvo městyse Pozořice v souladu s ustanovením 

§ 172 odst. 2 správního řádu, místo a lhůtu k seznámení se Změnou č. 2 Územního plánu 

Pozořice. 

 

Změna č. 2 Územního plánu Pozořice bude v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 

stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 173 odst. 1) správního řádu vystavena k 

nahlédnutí ode dne zveřejnění této vyhlášky po dobu 15 dnů na těchto místech: 

- V tištěné podobě na Úřadu městyse Pozořice, kancelář starosty, Na Městečku 14, 

PSČ 664 07 (zejména v úřední dny, jinak podle telefonické dohody) 

- S možností dálkového přístupu na webových stránkách městyse Pozořice 

www.pozorice.cz 

- V tištěné podobě na Městském úřadu Šlapanice, odbor výstavby, oddělení ÚPPP, 

Opuštěná 9/2, Brno, kancelář č. 346 (zejména v úřední dny, jinak podle telefonické 

dohody, tel.: 533 304 651, mail: kudrova@slapanice.cz) 
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- S možností dálkového přístupu na webových stránkách města Šlapanice 

https://www.slapanice.cz/projednavana-upd-pozorice 

 

 

Dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti 

patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Po nabytí účinnosti bude možné 

v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona nahlížet do tištěné podoby Změny 

č. 2 Územního plánu Pozořice na Městysu Pozořice, na Městském úřadě Šlapanice, odboru 

výstavby, oddělení ÚPPP, na stavebním úřadě Městysu Pozořice a na Odboru územního 

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.  

Současně bude elektronická verze Změny č. 2 Územního plánu Pozořice trvale vystavena na 

webových stránkách města Šlapanice. 

 

Proti Změně č. 2 Územního plánu Pozořice vydané formou opatření obecné povahy nelze 

podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

 

 

 

Ing. Aleš Krč 

starosta městyse  

 

 

 

Toto oznámení bude vyvěšeno na úřední desce Úřadu městyse Pozořice a dále zveřejněno 

způsobem umožňujícím dálkový přístup v následujících lhůtách: 

 

 

Vyvěšeno dne: 22. 09. 2022 

 

 

Nabytí účinnosti: 7. 10. 2022 

 

 

Svěšeno dne: 10. 10. 2022 

 

 

Razítko, podpis: 

 

 

Rozdělovník: (pro vyvěšení na úředních a elektronických úředních deskách): 

- Úřad Městyse Pozořice, Na Městečku č. p. 14, 664 07 Pozořice 

- Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 656 70 Brno 
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