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ODBOR  INVESTIČNÍ 
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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 
Oznámení o zrušení termínu veřejného projednání   
návrhu Změny č.2  a  Změny č.3 Územního plánu Veverská Bítýška (dále 
jen ÚP Veverská Bítýška) 
 
Městský úřad Kuřim, odbor investiční, (dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle ustanovení § 

6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební 

zákon“), v platném znění, který veřejnou vyhláškou č.j. MK/9751/20/OI ze dne 19.5.2020 oznámil 

konání veřejného projednání návrhu Změny č.2 a Změny č.3 ÚP Veverská Bítýška s termínem konání 

24.6.2020 v 15,00 hod. ve Společenském centru v Kuřimi a dotčené orgány, sousední obce a Město 

Veverská Bítýška přizval pořizovatel jednotlivě přípisem č.j. MK/9755/20/OI ze dne 19.5.2020, 

oznamuje, že  
 
na základě žádosti Města Veverská Bítýška se veřejné projednání dne 24.6.2020 

  
  RUŠÍ 
 

MěÚ Kuřim, odbor investiční, jako pořizovatel ruší veřejné projednání návrhu Změny č.2 a Změny č.3 

ÚP Veverská Bítýška na základě žádosti Města Veverská Bítýška ze dne 12.6.2020, evidované pod 

č.j.MK/11811/20/OI a zaslaného výpisu usnesení č.44 Zastupitelstva města Veverská Bítýška ze dne 

11.6.2020, kterým bylo schváleno pozastavení projednávání Změny č.2 a  Změny č.3 ÚP Veverská 

Bítýška z důvodu probíhajícího schvalovacího procesu aktualizace Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje.   

 

Toto oznámení o zrušení termínu veřejného projednání veřejnou vyhláškou bude vyvěšeno na úřední 

desce a elektronické úřední desce http://www.kurim.cz/ MěÚ Kuřim a na úřední desce města Veverská 

Bítýška a elektronické úřední desce http://www.obecveverskabityska.cz/. 

Dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a Město Veverská Bítýška  pořizovatel informoval 

jednotlivě. 

 

 

Bartoš Stanislav 

vedoucí odboru 
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č.j. MK/11886/20/OI 

 

 

Den vyvěšení na úřední desce:  ……………………. Den sejmutí z úřední desky:.............................. 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:………............................... 

 

 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím 

dálkový přístup:  

 

 

 

 

 


