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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ  

NÁVRHU ZADÁNÍ  

ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BŘEZINA 
 

Městský úřad Šlapanice, Odbor výstavby - oddělení územního plánování a památkové péče 
(dále jen „MěÚ Šlapanice, oddělení ÚPPP“), jako pořizovatel územně plánovací 
dokumentace pro obec Březina, věcně příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), v souladu s ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona  

oznamuje projednávání návrhu zadání Změny č. 1 územního plánu obce Březina.  

Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu obce Březina bude vystaven k veřejnému 
nahlédnutí po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky, zejména v úředních dnech na Obecním 
úřadě Březina (pondělí a středa, 8:00-12:00 a 14:00-18:00 hod.) a u pořizovatele, tj. na MěÚ 
Šlapanice, oddělení ÚPPP, dveře č. 234, Opuštěná 9/2, Brno (pondělí a středa, 8:00-17:00 
hod.), jinak podle telefonické domluvy s vyřizující oprávněnou osobou anebo zaměstnanci 
Obecního úřadu Březina.  

Úplné znění návrhu zadání Změny č. 1 územního plánu obce Březina je zveřejněno také 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce obce Březina: 
www.obec-brezina.cz a na elektronických stránkách města Šlapanice: www.slapanice.cz → 
městský úřad → obec s rozšířenou působností → územní plány obcí správního obvodu. 

Podle § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý k návrhu zadání písemně uplatnit u 
pořizovatele (tj. MěÚ Šlapanice, oddělení ÚPPP) připomínky k obsahu zadání, a to do 15 
dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 
 
 

 
„otisk razítka“ 
 
 
Blanka Bábíčková, v.r. 
vedoucí oddělení ÚPPP 
 
 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ………………..  

Doručeno dne: …………………………  

Sejmuto z úřední desky a ukončeno elektronické zveřejnění dne: ……………… 

Vyvěšení a elektronické zveřejnění provedl:       

  


