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veŘe.lnÁ VYHLÁŠKA
oznámení o konání veřejného projednání upraveného návrhu opatřeni obecné povahy
Změna č. í Územního plánu Roštín
Městský úřad KroměříŽ, stavební úřad, oddělení územního plánování a státní památkové péěe - úřad
územníhoplánování (dále jen ,,pořizovatel") jako orgán obce příslušný dle $ 6 odst. 1 písm. c) zákona
č. í83/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen,,stavební zákon"), oznamuje v souladu s $ 52 odst. 1, a $ 20 odst. 1 stavebního zákona
a ve spojení s částíšestou - s 171 a násl. zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen
projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné
'pPrávní řád"), veřejné
povahy Změny ě' 1 Územního plánu Roštín (dále jen
spojené s jeho uýk|adem.
'návrh")

V souladu s ustanovením $ 22 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel nařizuje veřejné projednání návrhu
změny č. í územníhoplánu v zasedací místnosti obecního úřadu Roštín, RoŠtínč. p. 450, 768 03 Roštín.
dne 14. února 2018 v 10:00 hodin.
Předmětem návrhu, kteý byl zpracován na základě schváleného zadání,je návrh opatření obecné povahyč' 1 Územního plánu Roštínřešícíúzemíobce se stanovením koncepce rozvoje Území,
při respektování přírodních, kulturních a civilizačníchhodnot.

Změna

Návrh je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu vyvěšeníveřejné vyhlášky u pořizovatele a na obecním

úřadě Roštín,kde je do návrhu moŽno nahlédnout. Úplné znění návrhu je zveřejněno způsobem
umoŽňujícímdálkový přístup na webových stránkách města KroměříŽe:

http://www'mesto-kromeriz.czlurad/dokumentv-á-informace/uzemni-plan/
Patnáctý den po dni vyvěšenína úřední desce se veřejná vyhláška povaŽuje za doruěenou'
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání můŽe kaŽdý uplatnit své připomínky a dotčenéosoby
(pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti
dle $ 52 odstavec 1 stavebního zákona) námitky, ve kteých musí uvést odůvodnění, údaje podle kaiastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit územídotčenénámitkou. Stanoviska, námitky a připomínky
se ve smyslu $ 22 odstavec 3 stavebního zákona uplatňují písemně a musíbýt opatřeny identifikaěními,údaji
a podpisem osoby, která je uplatňuje.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíŽí.

Pořizovatel zajistil upravení návrhu Změny

následovně:

č. 1 Územního plánu Roštíndle stanovisek a

Změny ve Změně č. í Územního plánu Roštínpřed veřejným projednáním:

_

vypuštěna plocha individuálního bydlení Bl 73

zmenšena plocha individuálního bydlení Bl 75
vypuštěna plocha veřejného prostranství P*
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Stanoviska, připomínky a námitky podávejte písemnou formou a zasílejte na adresu:
Městský úřad KroměříŽ, stavební úřad, oddělení územního plánovánía státní památkové péče,
115/1 ,767 01KroměříŽ.

Velké náměstí

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu KroméříŽa obecním úřadě Roštín
a sejmuta osmý den po konáníveřejného projednání'
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vedoucí oddělení stavebního úřadu
Městského úřadu KroměříŽ
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Vyvěšeno na úřednídesce a zveřejněno zpŮsobem umožňujicím dálkový přistup
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Vyvěšení, sejmutí a zveřejnění umožňujícídálkový přístup provedl:

