
MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADiŠTĚ
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Odbor architektury, plánování a rozvoje

Čj. :MUUH-APR/2337912015/MACH SPIS11420512013
DNE: 30.3.2015

Veřejná vyhláška

Oznámení o projednávání návrhu Územního plánu Svárov

Městský úřad Uherské Hradiště - odbor architektury, plánování a rozvoje - oddělení územního
plánování, jako příslušný orgán obce - úřad územního plánování (pořizovatel) ve smyslu
ustanovení § 6 odst. 1 písmo c) zákona Č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

oznamuje

v souladu s ust. § 50 odst. 3 a § 20 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů vyvěšení
návrhu Územního plánu Svárov

Předmětem návrhu, který byl zpracován na základě schváleného zadání, je nový územní plán
Svárov, 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 Svárov u Uherského Hradiště

Do návrhu Územního plánu Svárov je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj.
od 6.4.2015 do 22.5.2015, u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště (odbor
architektury, plánování a rozvoje - oddělení 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 Svárov v pondělí a středu od 16:00 hod do 19:00 hodin v ostatní dny dle telefonické
domluvy na tel: 734754320

Dokumentace jerovněž vystavena ode dne 6.4.2015 na elektronické úřední desce města Uherské
Hradiště na adrese :
http://www.mesto-uh.czIF oldersI1216-1- Proj ednavane+UPD .aspx



Veřejná vyhláška se povazuje za doručenou 15. den po jejím vyveseni na úředni desce
Městského úřadu Uherské Hradiště a úředni desce Obecního úřadu Svárov.

Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může k návrhu Územního plánu Svárov každý
uplatnit u pořizovatele písemné připomínky (ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona).

K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad v Uherském
Hradišti - odbor Architektury, plánování a rozvoje, odděleni územního plánování.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADiŠTĚ
Masarykovo náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště
Odbor architektury, plánování a rozvoje
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Dle rozdělovníku

Omámení o společném jednání
o návrhu Územního plánu Svárov

Městský úřad Uherské Hradiště odbor architektury, plánování a rozvoje - oddělení
úzerrmího plánování jako příslušný orgán obce - úřad úzerrmího plánování (pořizovatel) ve
smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písrn, c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve mění pozdějších předpisů

oznamuje

v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona

společné jednání o návrhu Územního plánu Svárov

společné jednání o návrhu územního plánu se koná dne 22.4.2015 v 9:00 bod

na Městském úřadu v Uherském Hradišti
v zasedací místnosti Rady města Uh. Hradiště

Předmětem návrhu, který byl zpracován na základě schváleného zadání, je nový územní plán
Svárov se stanovenún koncepce rozvoje území, při respektování přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot s předpokladem pro udržitelný rozvoj území.

Územní plán je zpracován pro katastrální území Svárov u Uherského Hradiště

Návrh územního plánu je vystaven k nahlédnutí od 6.4.2015 do 22.5.2015 na MěÚ Uherské
Hradiště - odboru architektury, plánování a rozvoje - oddělení územního plánování a na
Obecnún úřadu Svárov

Č1510 účtu 16: 00291471 Telefon: 572 525111 ID OS: ef2b3c5
19-1543078319/0800 DIČ: CZ00291471 Fax: 572551071 E-mail: epodatelna@rresto-uh.cz www.rresto-uh.cz



Dokwnentace je rovněž vystavena ode dne 6.4.2015 na elektronické úřední desce města Uherské
Hradiště na adrese:
http://www.mesto-uh.czIFo Iders/1216-1- Projednavane+ UPD.aspx

Dotčené orgány vyzyva pořizovatel k uplatnění stanovisek ve lhůtě do 30 dnů ode dne
společného jednání.

Sousední obce mohou ve stejné lhůtě uplatnit připominky. Orgánem, příslušným k uplatnění
připomínek sousední obce je Rada obce, připominky uplatňuje v samostatné působnosti dle
ustanovení § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona.

Svá stanoviska a připominky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Uherské
Hradiště. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží

S pozdravem

Anna Machynková
oddělení územního plánování
Odbor architektury, plánování a rozvoje
Městský úřad Uherské Hradiště

Digitálně podepsal Anna Machynková
Datum: 31.03.2015 11 :01 :37 +02:00

Čislo účtu IČ: 00291471 Telefon: 572525111 ID OS: ef2b3c5
19-1543078319/0800 DIČ:CZ00291471 Fax: 572551071 E-mail:epodatelna@mesto-uh.cz www.mesto-uh.cz



Dokumentace je rovněž vystavena ode dne 6.4.2015 na elektronické úřední desce města Uherské
Hradiště na adrese:
httpf/www.mesto-uh.czIFo Iders/12) 6-1- Projednavane+ UPD. aspx

Dotčené orgány vyzyva pořizovatel k uplatnění stanovisek ve lhůtě do 30 dnů ode dne
společného jednání.

Sousední obce mohou ve stejné lhůtě uplatnit připomínky. Orgánem, příslušným k uplatnění
připomínek sousední obce je Rada obce připomínky uplatňuje v samostatné působnosti dle
ustanovení § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona.

Svá stanoviska a připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Uherské
Hradiště. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.

S pozdravem

Anna Machynková
oddělení územního plánování
Odbor architektury, plánování a rozvoje
Městský úřad Uherské Hradiště

Digitálně podepsal Anna Machynková
Datum: 31.03.2015 11 :01 :37 +02:00

Člsloúčtu 16: 00291471 Telefon:572525 111 IDOS:ef2b3c5
19-1543078319/0800 DIČ:CZ00291471 Fax: 572551071 E-mail:epodatelna@rresto-uh.cz www.rresto-uh.cz



Obdrží:

Obec Svárov
Krajský úřad Zlínského kraje, třída T.Bati 21, 761 90 Zlín
- odbor územního plánování a stavebního řádu

Dotčené orgány:

- Krajský úřad Zlínského kraje, třída T.Bati 3792, PS 220, 761 90 Zlín
- žádost o koordinované stanovisko

- Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uh. Hradiště
- odbor architektury, ÚL plánování a regionálního rozvoje

- oddělení architektury
- odbor životního prostředí
- odbor dopravy

- Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státrú správy VIII, Krapkova 3, 77900 Olomouc
- Obv. Báňský úřad Cejl 13,60142 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 I
- Státrú 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, odbor strategie, nábřeží L.Svobody 12, 110 15 Praha 1
- Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám. 4, 12801 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
- Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územrú správy majetku
Brno, Svatoplukova 84,662 10Brno

Sousední obce:

Obec Částkov, Obec Březolupy, Obec Zlámanec, Obec Kelníky

Os tatní organizace:

- Obecní úřad Bílovice - stavební úřad
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, 612 54 Brno
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, Jarošov 514,68601 Uherské Hradiště
- ÚCL - úřad pro civilní letectví ČR, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
- České radiokomurúkace,a.s., U nákladového nádraží 3144 130 00 Praha 3
- E.ON a.s., Lidická 36, poštovní přihrádka 344, koncepční rozvoj, 65944 Brno
- E.ON ČR S.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, Otrokoovice
- Slovácké vodárny a kanalizace, Za Olšávkou 290, 68600 Uh.Hradiště
- RWE Energie, s.r.o., Plynárenská 49911, 602 00 Brno
- Telefónica 02 Czech republic a.s.,Olšanská 55/5, 13034 Praha 3
- Lesy ČR Luhačovice, Uherskobrodská 89, 76321 Luhačovice
- Lesy ČR Strážnice, Zámek 673, 696 62 Strážnice
- Povodí Moravy, Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště
- Povodí Moravy s.p., Ořevařská 11,601 75 Brno

Projektant:

- lng.arch. Vladimír Pokluda, pracoviště Zlín, J.Staši 165,763 02 Zlin - Malenovice

Čislo účtu IČ: 00291471 Telefon: 572 525 111 ID OS: ef2b3c5
19-1543078319/0800 DIČ: CZ00291471 Fax: 572551 071 E-rrail: epodatelna@rresto-uh.cz www.rresto-uh.cz


