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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 

Lysovice  

 

 

Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje, jako pořizovatel územně 

plánovací dokumentace, podle § 47 odst. 2 a v souladu s § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 

zveřejňuje jako přílohu tohoto oznámení 

 

návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Lysovice. 

 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Lysovice bude v souladu s § 20 stavebního 

zákona vystaven k veřejnému seznámení 

 

od úterý 22. října 2019 do pátku 22. listopadu 2019 

 

na obecním úřadě Lysovice a na odboru územního plánování a rozvoje Městského úřadu 

Vyškov. Dálkový přístup k  návrhu Zprávy je zajištěn na elektronické úřední desce Městského 

úřadu Vyškov www.vyskov-mesto.cz a na elektronické úřední desce obce Lysovice 

www.obeclysovice.cz jako příloha oznámení.      

 

K platné územně plánovací dokumentaci obce Lysovice je dálkový přístup zajištěn na adrese 

webových stránek města Vyškov www.vyskov-mesto.cz (na hlavní stránce: Nejčtenější 

témata – Územní plány obcí – Lysovice).  

Územní plán Lysovice – právní stav (úplné znění) po vydání Změny č. 1, který nabyl 

účinnosti dne 10. 8. 2016. 

 

Do platné územně plánovací dokumentace obce je možné též nahlédnout na odboru územního 

plánování a rozvoje Městského úřadu Vyškov a na úřadě obce Lysovice.  
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V případě osobní konzultace doporučujeme využít úřední dny a hodiny. 

 

Městský úřad Vyškov pondělí, středa 07.30 – 11.30 a 12.00 – 17.00 

   

Obecní úřad Lysovice úterý, čtvrtek 

 

08.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 

 

V uvedené lhůtě pro veřejné nahlédnutí může každý k návrhu Zprávy o uplatňování územního 

plánu uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. 

K připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 

 

 

 

 

Ing. arch. Jiří Plášil, v. r. 

vedoucí odboru 

územního plánování a rozvoje 

Městský úřad Vyškov 

 

 

Otisk razítka 

Vyvěšeno na úřední desce dne 

Sejmuto z úřední desky dne 

 


