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Dle rozdělovníku

Oznámení o konání veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu
opatření obecné povahy Územního plánu Zlámanec
a
o zveřejnění upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy
Územního plánu Zlámanec
Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako příslušný
orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 písm.c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů

oznamuje

v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 22 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení
s částí šestou - § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy Územního
plánu Zlámanec s jeho odborným výkladem a tímto Vás vyzývá k účasti na tomto projednání.
Veřejné projednání územního plánu se uskuteční
dne 12.7.2017 v 16,00 hod
v budově obecního úřadu ve Zlámanci
Předmětem návrhu, který byl zpracován na základě schváleného zadání, je nový územní plán
Zlámanec, se stanovením koncepce rozvoje území, při respektování přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot s předpokladem pro udržitelný rozvoj území.
Územní plán je zpracován pro katastrální území Zlámanec
Rozsah úprav, provedených po společném jednání, je specifikován v dokumentaci v textové
části „Odůvodnění“ v kapitole 3.7. (Ostatní doplňující údaje, str. 53-54)
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Do návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Zlámanec je možno nahlédnout ode dne
vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 2.6.2017 do 19.7.2017, u pořizovatele Městského úřadu Uherské
Hradiště (odbor stavebního úřadu a životního prostředí – úřad územního plánování) v pondělí a
středu od 8,00 do 17,00 hod, v úterý a čtvrtek od 8,00 do 15,00 hod, v pátek od 8,00 do 13,00 hod;
na Obecním úřadu ve Zlámanci v pondělí a středu od 15,00 do 18,00 hod, v ostatní dny po
telefonické dohodě se starostou obce (tel. 776 823 317).
Na jeho elektronickou podobu je možno nahlédnout ode dne 2.6.2017 na internetových stránkách
města Uherské Hradiště a obce Zlámanec na adresách :
http://www.mesto- uh.cz/Folders/1216-1-Projednavane+UPD.aspx
http://www.zlamanec.cz/obecni_urad.html
Veřejná vyhláška se považuje za doručenou 15. den po jejím vyvěšení na úřední desce Městského
úřadu Uherské Hradiště a úřední desce Obecního úřadu Zlámanec (tj. dne 17.6.2017).
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 19.7.2017) může dle ust. § 52 odst. 3
stavebního zákona každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odst. 2 námitky, ve
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a
vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní
ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny.
Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona uplatněny
písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Orgánem příslušným k uplatnění připomínek sousední obce je rada obce, připomínky uplatňuje
v samostatné působnosti.
(Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad
územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.)

Ing. Kateřina Sklenářová
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Úřad územního plánování
Městský úřad Uherské Hradiště

Digitálně podepsal Ing. Kateřina
Sklenářová
Datum: 30.05.2017 14:23:31 +02:00
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Obdrží:
- Obec Zlámanec
- JaP architects s.r.o. – Zlín, Obeciny 4377, 760 01 Zlín
Dotčené orgány :
- Krajský úřad Zlínského kraje, třída T.Bati 21, PS 220, 761 90 Zlín
- žádost o koordinované stanovisko
- Krajský úřad Zlínského kraje, třída T.Bati 21, PS 220, 761 90 Zlín
- odbor územního plánování a stavebního řádu
- Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uh. Hradiště
- odbor stavebního úřadu a životního prostředí
- oddělení územního plánování, stavebního řádu a pam. péče
- oddělení dopravního úřadu
- oddělení vodoprávního úřadu a ŽP
- Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
- Obv. Báňský úřad v Brně, Cejl 13, 601 42 Brno
- Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor surovinové politiky, Na Františku 32, 110 15 Praha
- Krajská hygien. stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
- Státní pozemkový úřad Uherské Hradiště, Protzkarova ul.1180, 686 01 Uh. Hradiště
- Ředitelství hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, územní odbor Uh. Hradiště,
B. Němcové 834, 686 01 Uh. Hradiště
- Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1
- Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám.4,128 01 Praha 2
- Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Zlínský kraj, areál Svit – budova č. 12,
760 01 Zlín
- Krajská veterinární správa Zlín, Lazy V 654, 760 01 Zlín
- Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany
územních zájmů Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno
Sousední obce :
Obec Svárov, Obec Březolupy, Obec Bohuslavice u Zlína, Obec Doubravy, Obec Kelníky
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