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Předložení návrhu na vydání změny č.1 Územního plánu Kanice zastupitelstvu obce 
 
 
 
Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče 

(oddělení ÚPPP), jako příslušný úřad územního plánování (pořizovatel) ve smyslu ustanovení 

§ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 

znění (dále jen „stavební zákon“), na základě schválené zprávy o uplatňování územního plánu 

Kanice za období 2015-2019 s pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu (dále 

jen „ÚP“) Kanice pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny 

č. 1 ÚP Kanice a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem, obcí Kanice a sousedními 

obcemi. Následně pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky 

projednání podle § 51 odst. 1 a zajistil upravení návrhu. Pořizovatel upravený a posouzený 

návrh změny č. 1 ÚP Kanice veřejně projednal v souladu s ustanoveními § 52 stavebního 

zákona. Následně pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky 

projednání podle § 53 odst. 1 a návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vypořádání připomínek 

zaslal dotčeným orgánům a nadřízenému úřadu a vyzval je, aby se k nim ve lhůtě do 30ti dnů 

vyjádřily. Tato stanoviska byla souhlasná nebo byl uplatněn tzv. konkludentní souhlas – mlčky. 

Z výsledků projednání po veřejném projednání vyplynula jen nepodstatná úprava textové části 

(doplnění pojmu „podkroví“), kterou na základě pokynu pořizovatele zapracoval zpracovatel 

do textové části návrhu změny č. 1 ÚP Kanice . 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny č. 1 ÚP Kanice s požadavky stanovenými v § 53 

odst. 4 stavebního zákona a dopracoval odůvodnění územního plánu v souladu s požadavky 

§ 53 odst. 5 stavebního zákona. Výsledek přezkoumání návrhu změny č. 1 ÚP Kanice  dle § 53 

odst. 4, 5 stavebního zákona (obsah dle části II. bodu 1 přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti, v platném znění) je součástí textové části odůvodnění změny č. 1 

ÚP Kanice.  
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Pořizovatel proto podle ustanovení § 54 odst. 1 stavebního zákona  

 

předkládá 

 

Zastupitelstvu obce Kanice návrh na vydání změny č. 1 ÚP Kanice s jeho odůvodněním. 

  

 

O vydání změny č. 1 ÚP Kanice zastupitelstvem obce nás informujte a zašlete nám jako doklad 

jednu kopii usnesení zastupitelstva obce k založení.  

Po nabytí účinnosti změny č. 1 ÚP Kanice (15. den po dni vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání 

změny č. 1 ÚP Kanice; vyvěšuje obec Kanice) bude dokumentace změny č. 1 ÚP Kanice 

opatřena záznamem dle ustanovení § 168 stavebního zákona. 

 

„otisk razítka“ 

 

 

 

 

Ing. Jiří Rufer 

vedoucí oddělení ÚPPP 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: vytištěnou grafickou i textovou část změny č. 1 ÚP Kanice předá osobně Ing.arch. Jenčková obci Kanice dne 
14.11. 2022 
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