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Veřejná vyhláška

Oznámení o konání veřejného projednání upraveného a posouzeného 
návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Svárov 

a 
zveřejnění upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy 

Územního plánu Svárov

Městský úřad Uherské Hradiště - odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako příslušný 
orgán obce -  úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 pííím. 
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, § 20 a § 22 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, ve 
spojení s částí šestou - § 171 a následující zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření 
obecné povahy Územního plánu Svárov s jeho odborným výkladem, které se uskuteční

dne 3.11.2015 v 16:30 hodin 
v přisáli kulturního domu ve Svárově

Předmětem návrhu, který byl zpracován na základě schváleného zadání je nový územní p 
Svárov, se stanovením koncepce rozvoje území, při respektování přírodních, kulturnícř 
civilizačních hodnot s předpokladem pro udržitelný rozvoj území

Územní plán je zpracován pro katastrální území Svárov 
Rozsah úprav (změn), provedených po společném jednání, je specifikován 

v dokumentaci v textové části „Odůvodnění“ v kapitole „B.4“

Do návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Svárov je možno nahlédnout ode c 
vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 29.9.2015 do 10.11.2015

an
a

ne



u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště (odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí -  úřadu územního plánování) v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, vútei^ý' 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 17:00 hod do 19:00 hod, v ostatní dny po 
dohodě na tel.: 724 169 546 nebo na tel.: 734 754 320

Na jeho elektronickou podobu je možno nahlédnout ode dne 29.9.2015 na elektronické úřeHní 
desce města Uherské Hradiště a obce Svárov na adresách : 
http://ua\vv.mesto-uh.cz/Folders/l 216-1 -Proiednavane+UPD.aspx 
http://w^^>'\v.obec-svarov.cz

Veřejná vyhláška se považuje za doručenou 15. den po jejím vyvěšení ( to je dne 14.10.2015 ) 
na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště a úřední desce Obecního úřadu Svárov.

Námitky proti návrhu Územního plánu Svárov mohou v souladu s ust. § 52 odst 
stavebního zákona podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešejni, 
oprávněný investor a zástupce veřejnosti ve smyslu ustanovení § 23 stavebního zákona.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání ( to je do dne 10.11.2015) 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 zákcna 
uplatněny písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je 
uplatňuje.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Své připomínky a námitky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad 
v Uherském Hradišti - odbor stavebního úřadu a životního prostředí, úřad územního 
plánování.
Ke stanoviskům, připomínkám a námitkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydaní 
zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
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Vyvěšeno dne : 29.9.2015
Sňato dne: 12.11.2015

Vyvěšení, zveřejnění umožňující dálkový přístup a snětí provedl:

http://ua/vv.mesto-uh.cz/Folders/l
http://w%5e%5e%3e'/v.obec-svarov.cz

