
                                        
 

 
 
 
 
Č.j.:  
Vyřizuje:  
Ing.arch.Stanislav Svoboda   
                                     V Deštné dne 7.9.2018 
 
 
 
 

Oznámení 
o datu a místě konání společného jednání k návrhu  

změny  Z1 územního plánu DEŠTNÁ 
 
Obecní úřad Deštná (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 2,  zákona č.183/2006 Sb.,  o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořizuje v 
souladu s ustanovením § 50 odst. 2 SZ  a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen SŘ) na žádost obce Deštná „Změnu Z1 územního plánu  obce Deštná“ 
(dále jen ÚPO).  
 

Společné jednání o návrhu Změny Z1 ÚPO Deštná se bude konat 
dne 25.9.2018  (úterý) v 1000 hod., 

na Obecním úřadě Deštná  
 

Vzhledem k rozsahu projednávané dokumentace ji není možné zveřejnit na úřední desce v úplném 
znění a tak, v souladu s § 25 SŘ, je návrh Změny Z1 ÚPO Deštná vystaven, v listinné podobě u 
pořizovatele ÚP – Obecní úřad Deštná, k veřejnému nahlédnutí v termínu od 10.9.2018 do 25.9.2018,  
především v úřední den  (pátek  17:00– 19:00 hodin).  V ostatní dny po telefonické domluvě se 
starostou (tel.č. 516 475 942). 
 
Změna Z1 ÚPO Deštná se doručuje, dle ustanovení § 50 odst. 3 SZ, veřejnou vyhláškou dotčeným 
orgánům, sousedním obcím a obci Deštná. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo 
požadováno a tak nebylo zpracováno. 
 
Pořizovatel podle § 50 odst. 2 stavebního zákona vyzývá dotčené orgány k uplatnění stanovisek ve 
lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit připomínky.  
K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. 
Do 30 dnů ode dne společného jednání může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K 
později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 
 
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce OÚ Deštná a elektronické úřední desce 
(www.obecdestna.cz) po dobu 15 dnů. Den vyvěšení na úřední desce obce Deštná, je zároveň dnem 
zveřejnění a 15. den po vyvěšení je dnem doručení. 
 
Stanoviska a připomínky adresujte na Obecní úřad Deštná, Deštná 45, 679 61 Letovice. 
 
Příloha:  
Návrh Změny Z1 ÚPO Deštná 
 
 ………..…………………….. 

 Tomáš Kraut, starosta  
 

                 OBECNÍ  ÚŘAD  D E Š T N Á                           
                    Deštná č.p. 61,  679 61 L e t o v i  c e    

 * Tel./ fax: 516 475 942  *E-mail:obec.destna@tiscali.cz *ID datové schránky: t45az7p 
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Rozdělovník (do datové schránky): 
 
1. Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor územního plánování a stavebního řádu  
2. Obec Deštná 
 
Dotčené orgány: 
3. MěÚ Boskovice - Odbor tvorby a ochrany životního prostředí 
4. MěÚ Boskovice - Odbor dopravy 
5. MěÚ Boskovice - Odbor výstavby a ÚP (úřad územního plánování) 
6. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, územní pracoviště Blansko 
7. HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 
8. Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví 
9. Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VII, Brno 
10. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského 
11. Ministerstvo dopravy - Odbor infrastruktury a ÚP 
12. Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních 

zájmů Brno 
13. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj 
14. Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a kraj 

Vysočina 
15. Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko 
 
Sousední obce: 
1. Horní Smržov 
2. Letovice (k.ú.Dolní Smržov) 
3. Želivsko (k.ú.Horákova Lhota) 
4. Brněnec (k.ú.Chrastová Lhota, k.ú. Moravská Chrastová) 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce OÚ Deštná. 
 
Datum vyvěšení: 7.9.2018     Datum sejmutí:  
 
 
 
 
…………………………………….   ………………………………….. 
potvrzení vyvěšení, podpis,                potvrzení sejmutí, podpis,        
 razítko úřadu                                                               razítko úřadu 
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