
                                              

Městský úřad Velké Pavlovice 
                                              Náměstí 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice 
 
 

č.j.: 2825/2020                                                                                      Velké Pavlovice dne 11.11. 2020  
 

Adresáti: viz rozdělovník 

Věc: Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č.3 Územního plánu 
Velké Pavlovice, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí a 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

 

Městský úřad ve Velkých Pavlovicích, jako pořizovatel územního plánu (prostřednictvím kvalifikované 

osoby) dle § 6 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění oznamuje 

v souladu s § 55a odst. 1 a § 55b odst. 1 a 2 stavebního zákona a § 172 zákona č. 500/2004 Sb. 

(správní řád) zpracování návrhu změny č. 3 Územního plánu Velké Pavlovice, která je pořizována 

zkráceným postupem, a jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyhodnocení vlivů 

na udržitelný rozvoj území, konání veřejného projednání návrhu změny č. 3 ÚP Velké Pavlovice, 

které proběhne 

dne 14.12.2020 v 13.00 v zasedací místnosti městského úřadu ve Velkých Pavlovicích, nám. 

9. května 40, 691 06 Velké Pavlovice. 

Návrh změny č.3 Územního plánu Velké Pavlovice, vyhodnocení vlivů na životní prostředí a 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je vystaven k veřejnému nahlédnutí v pracovních dnech 

na Městském úřadu ve Velkých Pavlovicích, nám. 9. května 40, 691 06 Velké Pavlovice a na 

webových stránkách: www.velkepavlovice.cz od 11.11.2020 do 21.12.2020. 

Návrh změny č. 3 ÚP Velké Pavlovice, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí a 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, bude pořizován zkráceným postupem. Návrh změny 

č. 3 je přehledně uveden v textové části Odůvodnění Z3 ÚP Velké Pavlovice v kapitole e. Komplexní 

zdůvodnění přijatého řešení. 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, to je do 21.12.2020, může každý uplatnit své 

připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 

veřejnosti mohou dle § 55b odst. 2, § 52 odst. 2 a 3, a § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona, ve stejné 

lhůtě uplatnit odůvodněné námitky proti návrhu řešení s vymezením území dotčeného námitkou, 

s údaji podle katastru nemovitostí dokladující jejich vlastnická práva. 

Dotčené orgány a krajský úřad uplatní ve stejné lhůtě stanoviska dle § 55b odst. 2 stavebního zákona.  

Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a 

podpisem osoby, která je uplatňuje. 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 

Upozornění: Postup veřejného projednání návrhu Z3 ÚP je v souladu s metodickým sdělením 

Ministerstva pro místní rozvoj č.j. MMR-20343/2020-81, kdy je preferován dálkový přístup 

k uveřejněné dokumentaci. Konzultace lze provést telekonferencí v uvedené době jednání. V případě 

zájmu se přihlaste do 7.12.2020 na e-mail/tel: otrel@velke-pavlovice.cz, 519 428 303. 

Svá stanoviska, připomínky a námitky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad 

ve Velkých Pavlovicích, nám. 9. května 40, 691 06 Velké Pavlovice 

http://www.velkepavlovice.cz/
mailto:otrel@velke-pavlovice.cz


Razítko městského úřadu  

 

Podpis:  

 

Příloha: Rozdělovník 
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