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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÁŽANY
Úřad územního plánování, Městský úřad Vyškov, jako pořizovatel Změny č. 2 Územního
plánu Vážany příslušný podle § 2 odst. 2 písm. a) a § 6 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
oznamuje podle § 20 stavebního zákona, s použitím § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění,
Opatření obecné povahy – vydání Změny č. 2 Územního plánu Vážany.
Zastupitelstvo obce Vážany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona,
v samostatné působnosti
vydalo dne 11. 12. 2017 Změnu č. 2 Územního plánu Vážany.
Změna č. 2 Územního plánu Vážany se vydává v rozsahu měněných částí územního plánu a
těmito dílčími změnami jsou:
 Zařazení dílčí části pozemku p.č. 266/1 k.ú. Vážany do ploch zastavitelných pro
bydlení – smíšených obytných.
 Prověření návrhu technické infrastruktury pro odvedení odpadních vod obce na
budoucí ČOV v sousední obci Prusy – Boškůvky v souladu s platným Plánem rozvoje
vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje.
 Doplnění podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití.
 Aktualizace zastavěného území v souladu s § 58 odst. 3 stavebního zákona.
Do opatření obecné povahy včetně jeho odůvodnění může každý nahlédnout na Obecním
úřadě Vážany a také na odboru územního plánování a rozvoje Městského úřadu Vyškov.
Opatření obecné povahy je přístupné také na elektronické úřední desce Městského úřadu
Vyškov na webové stránce www.vyskov-mesto.cz a na elektronické úřední desce obecního
úřadu Vážany na webové stránce www.vazanyvy.cz jako příloha vyhlášky.
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Poučení: Proti Změně č. 2 Územního plánu Vážany, vydané formou opatření obecné povahy,
nelze podat opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění).
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