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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ 

ÚPRAVY NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VRBICE 
 

 
Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje jako pořizovatel podle § 6 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, oznamuje 
zahájení projednání Úpravy návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Vrbice (dále jen Zprávy 
o uplatňování) v souladu s § 55 odst. 1 za přiměřeného použití § 47odst. 1 až 4 stavebního zákona 
v platném znění a §15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.  
Zpráva o uplatňování územního plánu (ÚP) Vrbice byla v souladu s § 47 odst. 1 až 4 stavebního 
zákona projednána v prosinci 2016 až lednu 2017 a 31. 1. 2017 schválena Zastupitelstvem obce 
Vrbice. Zpráva obsahuje pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP Vrbice v rozsahu Zadání 
změny. V současné době vyvstaly nové požadavky Obce Vrbice a jiného právního subjektu na 
rozšíření zadání Změny č. 1 ÚP Vrbice, proto pořizovatel přistoupil k úpravě návrhu Zprávy o 
uplatňování a jejímu novému projednání. 

 
Úprava návrhu Zprávy o uplatňování, která obsahuje pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP Vrbice, 
se zveřejňuje na úředních deskách Městského úřadu Hustopeče a Obecního úřadu Vrbice a též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. 
K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Veřejná vyhláška se považuje za doručenou 15. 
dnem ode dne vyvěšení. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Otisk úředního razítka 

 
 

 
Ing. arch. Lydie Filipová 
vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno  

na úřední desce Obecního úřadu Vrbice a na úřední desce Městského úřadu Hustopeče a na 
internetových   stránkách  -  úřední. desce www.vrbice.cz  a  www.hustopece.cz . 

po dobu min. 30 dnů. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne :                    Svěšeno dne : 
na úřední desce       na úřední desce 
na elektronické úřední desce                  na elektronické úřední desce 
 
 
 
 
Razítko, podpis :                  Razítko, podpis : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Úprava návrhu Zpráva o uplatňování ÚP Vrbice 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 

Obec Vrbice 
MěÚ Hustopeče – odbor kancelář tajemníka 
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