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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
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doručenínávrhu Územního plánu Roštín
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Městský úřad KroměříŽ, stavební úřad, odbor územníhoplánování a státní památkóffi;frffi_*f
jako příslušnýorgán obce - úřad územníhoplánování (dále jen
dle ust| $ 6 odst. '|
',pořizovatel")
písm. c) zákona ě. 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním
řádu' ve zněs"p3z-c|gšLcI
předpisů (dále jen ,,stavební zákon''),
doručuje
souladu sust. $ 50 odst' 3, stavebního zákona vespojení sust. $ 17'1 a násl. zákona
c.500/2004 Sb., správnířád, veznění pozdějších předpisů (dále jen,,správní řád"),

v

návrh Územního plánu Roštín(dále jen ,,návrh")'

Vzhledem k rozsahu není moŽné dokumentacizveřejnit v úplnémznění'
Do návrhu Územního plánu Roštínje moŽné nahlédnout v tištěnépodobě:
- na Městském úřadě Kroměříž' stavební úřad, odbor Územního plánování a státní památkové
péěe, 1. máje ě.p. 3191 , 76v 0'1 KroměříŽ (u pořizovatele)
- a na obecním úřadě Roštín, Roštín ě.p. 450, 768 03 Roštín'
a úplnéznění návrhu je zveřejněno způsobem umoŽňujícímdálkový přístup na adrese:
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//www. m esto- kro me riz. cziuzem
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Tato veřejná vyhláška je doruěena 15. dnem po jejím vyvěšení na úřední desce Městského úřadu
KroměříŽ (u pořizovatele).

Do 30 dnů ode dne doruěení můŽe každý uplatnit u pořizovatele písemnépřipomínky. K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíŽí' Připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny
identifikačnímiúdaji ve smyslu ust. $ 37 odst' 2 správního řádu a podpisem osoby, která je
uplatňuje.

Připomínky zasílejte na adresu pořizovatele:
Městský úřad KroměříŽ, stavební úřad, odbor územního plánování a státní památkové péče,
Velké náměstí 11511,767 01 KroměříŽ'

lng. arch. Pavel Máselník
referent stavebního úřadu

otisk Úředního razitka

Městského úřadu KroměříŽ

Tato veřejná vyhláška je vyvěšena po dobu 15 + 30 dnů na úřednídesce Městského úřadu
KroměříŽ a obecního úřadu Roštín azároveň je zveřejněna způsobem umoŽňujícímdálkový
přístup.
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Vyvěšení,sejmutí a zveřejnění umožňujícídálkový přístup provedl:
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