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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy
a zveřejnění návrhLt opatřéní obecné povahy - Uzemni plán Uhřice.

-

Územní plán tJhřice

KroměřiŽ stavebni Úřad, oddéleníúzemního plánovánl a státni památkové péče- Úřed
plánování
(dá e jen
úŽeÍnnÍho
]ako orgán obce přislušný d]e s 6 odstavce 1 písmeno c) zákona
plánování a stavebnÍm řádu (stavební zákon), Ve zněnÍ pozdě]šlch předprsŮ
č 183/2006 sb', o územním'pořizovate]')
(dá|e ien
zákon'') oznamu]e Vsouadu s s 52 odstavce 1 a s 22 odstavce 'l stavebniho zákona
''stavební
Ve spojení s částíšestou $ 171 a nás]edu.]icích zákona č. 500/2004 sb.' správní řád' ve znění pozdějších
předp sú (dá]ejen
řád")
N,4éstský Úřad

'spráVní
pÍojednání
veřejné
návťhu opatřeni obecné povahy
se uskutečnl

-

Územni plán lJhiice (dale ien ,.náVrh") ktelé

dne 19. května 2015 V1o:0o hodin na obecním úřadě Uhřice' Uhřice č.p.84,768

_ slížany.

33

Mořkovice

Předmětem náV.hu Územnlho plánu' který byl zprácován na zák]adě schváLeného Zadáni. ]e náV.h opatřeni
obecné povahy - Uzemnj plán Uhřce se stanovením koncepce lozvo]e Území, při respektováni přkodnich.
kU11urnich a c]Vilizačníchhodnoi

NáVrh ]e Vystaven k VeřejnémU nahlédnutíode dne VyvěŠenl Veře]né Vyhlášky do konce lhůty pro uplatněni
přpomínek. námtek a slanovlsek (tj od 14 dubna 2015 do 27 kvěina 2015 VÓetněJ u pořjzovalele
na lV'!ěstském Úřadě KroměřÍž' stavební Úřad oddějení Úzernniho plánování a státní památkové péče
1 rnáje čp 3191' 767 0T KfoměřiŽ a na obecnim úřadě Uhřce Uhňce čp 84.768 33 N'4orkovce
přístup na Webových sirá|kách
- slíŽany Úplné zněni náVrhu. je zvei'ejněno způsobem umoŽňujlcim dálkový
l
t
Lr:!'']
r:1.
i
.]
].l!]l'l]l!_1/]
města KroměrÍŽe |]]l!!]]rr]r!l
]] ! i]!.
]l !.rl_: !]]!_-I'l'!?:]]]:.
.]]na

Patnáctý den po dni vyvěšeni na Úřednídesce se Veřejná VyhláŠka povaŽlje za doručenou'
Ne]pozdéji do 7 dnú ode dne Veře]ného projednáni rnŮŽe kaŽdý tlplainit sVé přpominky a dotČenéosoby
námitky Námtky prot náVrhu Žíněny územniho plánu mohou podai pouze Vlastníc pozemkú a staveb
dotčených náVrhem řešeni' opráVněný lnvestor a zástupce Vei'ejnostl Nám]tky musi obsahovat požadaVky
uvedené V s 52 odstavce 3 stavebnlho zákona ij' odúVodněnl námtky. úda]e pode katastru nemov]tosi]

dokbdu]ici dotčená práva a Vymezit územl dotóené nánrjtkou K pozdějl uplatněným stanoV skúm,
připorninkám a náÍrritkám se nepňh iŽí stanoviska' námtky a připomínky musi býi Vsou|adu s s 22
stavebního zákona uplatněny pisenrně' opatřeny ]dentifikačnjm údaji a podpisenr osoby, která ]e uplatňu]e.
Ke stanoviskúm námitkám a pripomínkám Ve Věcech' o kterých by]o rozhodnuio přiVydánl Zásad územniho
rozvo]e se nepřihliŽl
Poňzovatel zajisi Lrpravení náVrhrr ÚzeínnÍho p]ánU Uhř]ce o zapracovánÍ těchto poŽadavkŮ vyplýVaiicích
ze společného]ednánl:
Klajský úřad Zlinského kraje' odbor Územnlho p ánová.l a stavebního řádu:
V celém Územním p]ánu Je lváděn jedno1ný a splávný název úzernně plánovacídokumeniace Zlinského
kraie která]e V souěasné době p|atná ZURzKzahlnu)icípráýnístavkedni5102012
Ve Výkrese ŠiršÍchVztahů je zobrazeno sousední úzerni V koord načnÍmVýkrese jsou doplněny

'

'

náVaŽnost na sousední územl' Ve Výklese ]e zřeimá náVaznost navlhovaného lokálniho biokoridoru
LBK 1' plocha klalinné zéleně K č' 10 Jsou zakresleny hranice meziobcém Ťištin a Pavlovice u Ko]etína
Ve Výkrese ŠiršÍchVztahÚ je V egendě znaČka pro náWh ' Že lezn iČn l trat' celostátn Í
V texiové částj Výroku jsou uvedeny deílnjce použitých pojmú VnáVrh! územniho pánu seneuvádi
paraglalove zněnizákona' Výroková část obsahu]ejen to o čerÍrmůŽe rozhodovat zastu

p

telslvo obce

lrěstský úĚad KroméřÍŽ' odbor Žlvotniho prostředi:

V texiové částj odŮVodňěni Územniho plánU je uvedeno zdůVodněni změny umístěni ČoV a kanalizace
V iextové Částl odůVodněni je doplnéna informace' žesevobci nacházi ochranné pásmo 1 stupné' 2a
(Vnltřní) a 2b (VnějšÍ) Vodního zdíoje lJhřice. PrŮběh hlanice ochranného pásma 2 b Vnější Vodnlho zdro]e
Úhřice zakreslený V KooídlnaČnímVýkresu je opravený a odpovldá hlanici zakreslené V s]h]áci která
je sollčásti rozhodnutío Vyh]ášeni ochranného pásma Vodnlho zdroje Uhiice
' zakÍesleny a vymezeny
_ Územi staÚch skLádek odpadů jso! podle sdělených pozemkŮ spráVně
jako
plocha
krajinné
ze|eně
V Územnim p]ánu z h]ed ska íunkčniho VyuŽitíjso! Vyznačeny
plánováni a státni
Územního
úřadu'
odděleni
N,lěsiského úřadu Kroměřiž' stavebního
- stanovlsko peae.
půVodního
hospodářského
objektů
a
výŠkové
skladby
hmotové
stáva]Lci
na zachováni
oamátkové
podlejejich
část]e
upráVena
p]ánu
a
textová
zapracováno
l]zernn]ho
Uhřice
V
navrhu
zazemrzámku, |e
poŽadavku

-

Povodí fuloravy' s

-

p'

Brno]

odtokové poměry ne]sou navňováným řešením zhoÉeny Vodnitoky nejsou V náVIhU územnlho p]ánu
dotčeny a navženéřešeni umoŽňuje uŽÍvání pozemků sousediclch s korytem Vodniho loku Připadná
technická opatření k zachycení navýšeného povrchového odtoku budou V připadě nuinostl řešena

VnavazujícÍchspráVnichříZéníchJednot]iVé]oka]ityjsounavrhovány]zhlediskaproiieloznichopatření
Lokality jsou tádně odkana izovány a napojeny

a

nŽenýrŠkésÍtě.

lVIND,as,Hodonin:
Dotextove části ÚŽemnlho p]ánu je zapracováná možnost v extIavi]ánu mésta umisťovat pÍŮzkumné
a těŽební zařÍzení, tzn zejména pracovni plochy V.ty/sondy' technologie, přistupy k těmto pochánr
přÍpojky inŽenýrských síti k těmto pLochám V připUstném Využ{i jako Dopravní a techn cká lnfÍastluktura

-

slučrtelná s hlavnim VyuŽitím

obec Uhřice]
V náVrhu územního p]ánu ]sou prověřeny Žádost] občanůdoručenéplostiednictvlrn obce'
Stanoviska, přlpomínky a námitky podáVejte plsemnou formou a zasíejte na adresu

Městský Úřad Kroměříž stavební Úrád' oddélení Územního plánování a státni památkové péče
Ve|ké náměstíč p 11511'76701 Klaméříž
Veřejná vyhláška bude Vyvéšenana Úrední desce ÍVléstskéhollřa.lLl KíÓméřiŽ a obecniho Úřadu Uhřrce
sejmuta osmý den po konánl Veřelného plojednání

.

a

,r^'

lng' arch Pavel lMáse]ník
refelent stavebního Úradu
Městského Úřadu KíoměřiŽ

Tato Vyhlášká rnusi být VyvěŠena na Úřední desce a záróVeň zveře]něna zpúsobem umoŽňujicím dálkový
přjstUp'

VyVěšeno dne
Sejmuto dne

Vyvěšeni' sejmutia zveře]něnl umoŽňu]icí dá kový přlstup proved]:

(Íazltko a podprs opráVněné osoby)

