
Námitka proti návrhu Změny č. 1 územního plánu Modřice 
 

 

Městský úřad Šlapanice 

Odbor výstavby 

Oddělení ÚPPP 

Opuštěná 9/2 

656 70 Brno 

 

Námitka vlastníka pozemků a staveb* / zástupce veřejnosti* / oprávněného investora* proti návrhu Změny 

č. 1 územního plánu Modřice 

jméno a příjmení / firma: 
Libor Procházka 

datum narození / IČO: 
8. 6. 1961 

adresa trvalého pobytu / sídlo firmy: 
U Hřiště 830, 664 42 Modřice 

údaje podle katastru nemovitostí dokládající 

dotčená práva - číslo parcely: 

979/3, 979/1 

číslo listu vlastnictví a název katastrálního území 

podle katastru nemovitostí: 

LV 1579, KÚ 697931 

vymezení území dotčeného námitkou např. p. č.  

(může být v samostatné grafické příloze): 

Celé město 

text námitky - jakým způsobem budu dotčen/a  na svých hmotných právech (lze pokračovat samostatnou 

přílohou): 

 

Nesouhlasím s tím, aby neprůhledné oplocení oddělující pozemky od ploch veřejných prostranství P a ploch 

veřejné zeleně PZ bylo limitováno výškou 1,2 m. Toto omezení požaduji plošně zrušit, minimálně pak u ploch BI 

a SC. 

 

 

 

odůvodnění uplatněné námitky (lze pokračovat samostatnou přílohou): 

 

Tuto podmínku považuji za ničím neopodstatněný neúměrný zásah do vlastnických práv majitelů nemovitostí. 

Stavba plotu v tomto případě vyžaduje vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu k umístění plotu, která 

vydává stavební úřad. Toto považuji za dostatečný nástroj regulace státní moci. Ochrana bezpečnosti, majetku a 

soukromí by měla být nadřazena „pseudoestetickým“ požadavkům. 

 

 nehodící se škrtněte 
  

 

 

 

V Modřicích....................... dne 31. 5. 2022................................. 

......................................................... 

       podpis 

 

Upozornění:  

Podle ustanovení § 52 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) námitky proti návrhu územního 

plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a 

zástupce veřejnosti. Namítající musí podle § 52 odst. 3 stavebního zákona uvést odůvodnění uplatněné námitky. 

Námitky lze uplatnit písemně u pořizovatele nejpozději do 7 dnů od dne veřejného projednání.  

Podle § 23 odst. 3 stavebního zákona se zmocnění zástupce veřejnosti dokládá seznamem občanů obce nebo 

obyvatel podle zvláštních právních předpisů, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku, a podpisovou listinou, v 

níž je uvedeno jméno a příjmení, trvalý pobyt nebo pobyt, popřípadě adresa místa pobytu v zahraničí a podpis 

osob s prohlášením, že jmenovaného zástupce veřejnosti zmocňují k podání námitky na základě věcně 

shodné připomínky a k projednání této námitky podle tohoto zákona, a prohlášením zástupce veřejnosti. Toto 



prohlášení obsahuje jméno a příjmení zástupce veřejnosti, jeho trvalý pobyt nebo pobyt a podpis, že toto 

zmocnění přijímá. 

 

 

 


