
Petr Paldus, Uhřice č.p' 66' 768 33 Morkovice - SliŽany:

- Na základě prověřenÍ podané námitky při veřejném projednání, kdy Žadatel poŽaduje k zastavění menší
část území pouze na pozemcích parc' č. 210 a parc. č. 211 umistěných v k.ú. Uhfice u KoměříŽe, býo
vyhověno podané námitce. Aby tato plocha byla řešena systémově a navazovala na zastavěné území,
bý k poŽadavku přičleněn ještě pozemek parc. č' 212 umístěný v k.ú. Uhřice u KroměříŽe. Dohromady
se jedná o výméru 890 m', t.j. 0,09 ha, coŽ je zhruba pětina rozlohy oproti původní ploše o výměře
0,45 ha v rozvojové lokalitě E - Trávník, která je uvedená v platněm Uzemním plánu obce Uhřice.

Městský Úřad KroměříŽ, odbor Životniho prostředí:

- Do odůvodněníje zapracována informace, Že obecně závazná vyhláška Zlinského kraje č. zlzaa4, kterou
se vyhlašuje Závazná ěást Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje platila pro území Zlínského
kraje do 31J2'2au {viz odkaz strana 15, Příloha ě. ll - odůvodnění UP Uhňce).
Vsoučasnostiplati Nařízenívlády č,.352I2aMSb., oPlánu odpadového hospodářství Českérepubliky
pro oMobí 2a15_ 2024 (účinný od 1.1.2015) a ustanovení s43odstavce6 zákona č. 185/2001 sb''
o odpadech' ve znění pozdějších předpisů (ákona o odpadech), kde kraj v samostatné působnosti
je povinen zpracovat a schválit náwh plánu odpadového hospodářství kraje nebo jeho změny
do 18 měsíců od nabytí Účinnosti nařízení vlády, kteým se vyhlašuje nebo mění závazná část plánu
odpadového hospodářství České republiky'

- V územním plánu je zapracován poŽadavek na zajištěnÍ návaznosti ÚsEs na katastry sousednich obcí
$ýkající se navýŠeni prvků krajinné zeleně, a doplněni výsadby liniové zeleně kolem polních cest.

Ministerstvo obrany ČR' Agentura hospodaření s nemovi|ým majetkem, odbor územní správy majetku Brno:

- V grafické Části koordinaČnlho výkresu je správně zapracován koridor RR směrů - zÁ1mavé území
pro nadzemní stavby. Z textové a grafické části návrhu územního plánu je vypuštěno oP RLP - ochranné
pásmo radiolokačního zaíizeni Ministerstva obrany.

MND, a.s., Hodonín:

- Nad jejich zařízenim není v návrhu Územního plánu Uhřice umisťována ŽÁdná nová zástavba. V textové
částiúzemního plánu je zapracována moŽnost v extravilánu obce umistbvat jejich průzkumné a těŽebni
zaťizeni.

obec Uhřice, Uhřice č.p. 84, 768 33 Morkovice - SllŽany, vyjádření k existenci podzemních sítí:

- Územní plán je upraven podle vyjádření obce k aktuálnímu stavu umístění vodovodnÍho zařízení'

Stanoviska, pi1pomínky a námitky podávejte písemnou formou a zasílejle na adresu:
Městský úřad KroměřÍŽ, stavební Úřad' oddélení územního plánování a státní památkové péče'
Velké náměstí č.p. 115t1, 767 01 KroměříŽ.
Veřejná vyhláŠka bude vyvěŠena na Úřední desce Městského úřadu KroměříŽ a obecního úřadu Uhřice
sejmuta osmý den po konání opakovaného veřejného projednání.
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Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce a zároveň zveřejněna zpŮsobem umoŽňujícím dálkový
přístup.

Vyvéšeno dne:

Sejmuto dne:

Vyvěšení, sejmutí a zveňejnéní umoŽňující dálkový přistup provedl:
(razítko a podpis oprávněné osoby)


