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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu Voděrady
Městský úřad Boskovice - odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací
dokumentace pro obec Voděrady, pořídil zpracování návrhu územního plánu (dále jen ÚP) Voděrady.
Provedené úpravy po společném jednání a po projednání dle §50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), jsou
zapracovány do grafické části a v textové části barevně odlišeny červeným písmem. V dokumentaci na
veřejné projednání byla především zrušena uvnitř dobývacího prostoru (DP) Voděrady návrhová plocha
lesní K 8 - NL, která byla změněna na stávající plochu smíšenou nezastavěného území - zemědělskou NSz s
upravenými regulativy, kde v nepřípustném využití je zrušena těžba nerostů. U ploch NL a NZ, které
zasahují do DP Voděrady byla v nepřípustném využití zrušena těžba nerostů a u ploch smíšených
nezastavěného území - přírodních NSp, které také zasahují do DP je zrušen text týkající se těžby nerostných
surovin v podmíněně přípustném využití. Dále byly zejména doplněny kapitoly týkající se posouzení souladu
návrhu ÚP Voděrady se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje a vyhodnocení koordinace
využívání území z hlediska širších vztahů v území a výkres širších vztahů ve výše uvedeném smyslu. Pro
úpravu křižovatek silnic III/3764 x I/43 a III/37428 x I/43 byl vymezen dostatečně velký koridor včetně
vybudování jedné průsečné křižovatky na silnici I/43, namísto 2 stykových.
Na základě upraveného a posouzeného návrhu ÚP Voděrady, odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu Boskovice, ve smyslu § 52 stavebního zákona, zahajuje řízení o návrhu ÚP Voděrady a
současně svolává
veřejné projednání návrhu ÚP Voděrady
a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území,
které se uskuteční v úterý 30. 10. 2018 v 10.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Voděrady
za účasti projektanta (Ing. arch. Martin Vávra, Jedovnice).
Návrh ÚP Voděrady bude vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu Voděrady, zejména
v úřední dny (pondělí a středa 7.00-11.00 hodin, 17.00-19.00 hodin; úterý, čtvrtek a pátek 7.00-11.00 hodin,
13.00-15.00 hodin) a rovněž na Městském úřadu Boskovice, odboru výstavby a územního plánování,
především v úřední dny (pondělí a středa 8.00 - 17.00 hodin), v jiné pracovní dny dle domluvy na tel. čísle
pořizovatele 516 488 739.
Úplné znění projednávané dokumentace je taktéž umístěno na stránkách Městského úřadu Boskovice
(www.boskovice.cz - sekce úřad a instituce - územní plánování - ÚP rozpracované) a oznámení veřejnou
vyhláškou na elektronické úřední desce Městského úřadu Boskovice (www.boskovice.cz). Toto oznámení
veřejnou vyhláškou včetně úplného znění projednávané dokumentace je rovněž umístěno na elektronické
úřední desce Obecního úřadu Voděrady (www.voderady.cz).
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 6. 11. 2018 včetně) může každý uplatnit své
připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené námitkou.
Ve stejné lhůtě uplatní dotčené orgány a krajský úřad stanoviska k částem řešení, které byly od
společného jednání změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad
územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží. Připomínky a námitky se uplatňují
písemně na adresu pořizovatele.
otisk úředního razítka
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-2Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15-ti dnů.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník (na dodejky):
1. Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor územního plánování a stavebního řádu (zajistí předání
příslušným dotčeným odborům)
2. Obec Voděrady
Sousední obce:
3. Obec Drnovice
4. Obec Sebranice
5. Obec Krhov
6. Obec Obora
7. Obec Jabloňany
8. Město Kunštát
Dotčené orgány:
9. Městský úřad Boskovice - Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
10. Městský úřad Boskovice - Odbor výstavby a ÚP, Orgán státní památkové péče
11. Městský úřad Boskovice - Odbor dopravy
12. Krajská hygienická stanice JMK, územní pracoviště Blansko
13. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
14. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko
15. Úřad pro civilní letectví ČR, Praha
16. Sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany územních zájmů, Brno
17. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, pracoviště Brno
18. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, pracoviště Brno
19. Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví, Praha
20. Ministerstvo dopravy, Praha
21. Krajská veterinární správa SVS pro Jihomoravský kraj, pracoviště Blansko
Oprávnění investoři:
22. GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem
23. VAS a.s., Brno
24. Povodí Moravy, s.p., Brno
25. NET4GAS, s.r.o., Praha

Dále obdrží:
26. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení koncepce a ÚP Morava, Brno
27. Projektant – Ing. arch. Martin Vávra, Jedovnice
28. Lesy ČR, s.p., Lesní správa Černá Hora
29. Úřad městyse Lysice - Stavební úřad

