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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
 

Oznámení změny termínu konání veřejného projednání  
 

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE 
 
Odbor územního plánování Městského úřadu Hustopeče je podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona                      
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, pořizovatelem Změny č. 3 územního plánu Popice (dále i jen „pořizovatel“ a „ÚP Popice“).   
Pořizovatel v souladu s ustanovením § 20, § 22 a § 55b odst. 1 a 2, § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona, 
ve spojení s ustanovením § 25 a § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zahájil a oznámil dne 25.09.2020 veřejné projednání návrhu Změny č. 3 ÚP Popice 
s odborným výkladem projektanta, které se mělo uskutečnit ve čtvrtek 19.11.2020 v 16:00 hodin 
v obřadní síni Obecního úřadu Popice. Z důvodu opatření proti šíření COVID19 pořizovatel termín 
veřejného projednání mění.  

 
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚP POPICE SE USKUTEČNÍ 

VE ČTVRTEK 21. LEDNA 2021 V OBŘADNÍ SÍNI OBECNÍHO ÚŘADU POPICE. 
 

Námitky proti návrhu Změny č. 3 územního plánu Popice mohou podat pouze vlastníci pozemků                              
a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. 
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý u pořizovatele uplatnit písemně své 
připomínky a dotčené osoby podle předchozího odstavce námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, 
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 
Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Dotčené 
orgány uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k návrhu změny územního plánu.  

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  

Návrh Změny č. 3 územního plánu Popice je k nahlédnutí na Městském úřadě v Hustopečích, 
v kanceláři odboru územního plánování (přístavba budovy Staré pošty, II.NP, dveře č. 647- po předchozí 
dohodě o návštěvě, sjednané telefonicky nebo elektronickou poštou) a na Obecním úřadě Popice. 
Návrh Změny č. 3 územního plánu Popice je zveřejněn na internetových stránkách města Hustopeče 
v sekci Městský úřad – Odbor územního plánování – Územní plánování – Popice. 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
Ing. arch. Lydie Filipová 
vedoucí odboru územního plánování 

 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Popice a na úřední desce Městského úřadu v Hustopečích 
a na internetových stránkách – úřední desce www.obecpopice.eu a www.hustopece.cz do 22.01.2021 

 
Vyvěšeno dne:               Svěšeno dne: 
Na úřední desce i elektronické úřední desce                           Na úřední desce i elektronické úřední desce     
Razítko, podpis:               Razítko, podpis: 

http://www.obecpopice.eu/
http://www.hustopece.cz/

