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vEŘEJNÁ vynušxn
oznámení o opakovanóm veřejném proiednání upraveného návrhu opatření obecné povahy
- Územní plán Uhřice a zrreřeinění upraveného návrhu opatřeni obecné povahy - Uzemni
plán Uhřics.

Městský úřad KroměřÍŽ, stavební úňad' oddělení územniho plánování a státní památkové péče - úřad
územního plánování (dále jen 

"pořizovatel") 
jako orgán obce přÍslušný dle $ 6 odstavce 1 písmeno c) zákona

Ó' 18312006 $b., o územním plánotlání a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějšich předpisů
(dále ien "stjavebnl zákon"), oznamuje vsouladu s $ 53 odstavce 2 a $ 22 odstavce 1 stavebníha zákona
ve spojení s částÍŠestou - s 171 a následujících ákona č. 500/2004 Sb', správni řád, ve znéní pozdějŠích
předpisů {dále jen 

"spÉvni řád")

opakované vaňainé proiednání upraveného návrhu opatřeni obecné povahy - Územní plán Uhřtce
(dále jen,,návň"}, které se uskuteční
dne 23. listopadu 20í5 ve 1il:00 hodin na obecním Úředě Uhřice, Uhffce č.p. 84, 768 33 Morkovice
_ SlÉany.

Předmětem návrhu, který byl zpracován na základě schváleného zadánl, je návrh opatření obecné povahy

- Územníplán Uhřice ňeŠ{cí Územlobce se stanovením koncepce roanoje ťlzemi, při respektovánipřírodních,
kulturních a civilizačnÍch hodnot.

Upravený návrh je vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne tyvěšení veřejné vyhlášky do konce lhůty
pro uplatnění pňpomínek' námitek a stanovisek (tj.od 21. října 2015 do 1. prosince 2015 včetné)
u pofizovatele na Městském Úřadě KroměříŽ, stavební úřad' odděÍeni územnÍho plánování a státnl
památkové péče, 1' máje Č.p. 3191' 767 01 KroměříŽ a na Obecním úřadě Uhřice' Uhřice ě.p. 84'
768 33 Morkovice - SlíŽany. Úplné znění upraveného návrhu je zveřejněno způsobem un'roŽňujícim
dálkový přístup na webových stÉnkách města KroměřiŽe http:l/www'nesto-kromeriz.czJuradldo}umentv-a-
informace/uzem ni-plan/.

Patnácý den po dni vyvěšení na Úřední desce se veřejná vyhláška povaŽuje za doručenou.
Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání můŽe kaŽdý uplatnit své připomlnky
a dotČ€né osoby námÍtky' Námitky proti ěástem řeŠení návrhu územního plánu' které byly od veřejného
projednání změnény, mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný
investor a zástupce veřejnosti. Námitky musí obsahovat poŽadavky uvedené v $ 52 odstavce 3 stavebního
zákona, tj. odůvodnění námitky' údaje podle katastru nemovitostí dokladujícl dotěená práva a vymezit území
dotčené námitkou.

K později uplatněným stanoviskům, připomlnkám a námitkám se nepřihlíŽi. Stanoviska, námitky a připominky
musí být v souladu s $ 22 stavebního zákana uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem
osoby' kteÉ je uplatňuje. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve vécech, o kterých bylo rozhodnuto
pfi vydáni zásad územního rozvoje, se nepřihlíŽí.

Pořizovatel zajistil upravení návrhu Územního plánu Uhřice a zapraenváni těchto námitek a připominek
vyplývajícich z veřejného projednání:

Josef Jarka, Allerheiligenplatz č'p. 14153-54' 1200 Wien' Rakousko:

- Na pozemcích parc. Č. 1308, 13'12,1302,1301, 1295, 1288,1281,1274,'1489,'1271,1270, í269, 10, 6
a parc. č.7 umístěných v k'ú' uhřice u KroměříŽe nenachází vodovodní síť v majetku obce Uhřice.
Vodovodnířad, kteýbý zakreslený přes Území oznaČené funkčni plochy Č,"4 je dlouháléta nefunkění
a odpoiený, proto není v hlavním výkrese označen iako stávajici vodovodní síť. Respektováno je aktuání
umÍstění vodovodnÍho zařízení, které vede podél cesty na straně zástavby rodinnými domy a vede Ínimo
autobusovou toČnu.

- VyuŽití areálu uhňckého ámku je v územním plánu navrŽeno V plochách občanské vybavenosti, kde je
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dle rozdělovníku

bydlení pro seníory přípustné'

- Hranice a plocha'brownfield'' farmy Uhřice, která býa vedená
vybavencsti - o, je z Územního plánu Uhřice vypuštěna.

pňes funkční plochu ě. 4 - plochy obČanské


