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Veřejná vyhláška
Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Chomýž
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, jako příslušný úřad
územního plánování, resp. pořizovatel dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
oznamuje
v souladu s ustanovením § 20 a § 47 odst. 2 stavebního zákona
projednání návrhu zadání Územního plánu Chomýž
Územní plán Chomýž bude řešit území obce – k.ú. Chomýž. Návrh zadání územního plánu stanovuje hlavní cíle
a požadavky na návrh územního plánu. Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany
jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.
Vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy přestavby a další, a stanoví
podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. V souvislostech širších vztahů zpřesní a zapracuje záměry
z nadřazené dokumentace Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a Politiky územního rozvoje
České republiky, ve znění Aktualizace č. 1.
Návrh zadání Územního plánu Chomýž bude dle § 47 odst. 2 stavebního zákona
vystaven k veřejnému nahlédnutí
ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky
na Obecním úřadě Chomýž a na Městském úřadě Bystřice pod Hostýnem (odbor územního plánování
a stavebního řádu, Pod Platany 2). Návrh zadání bude zveřejněn také způsobem umožňujícím dálkový přístup,
na internetových stránkách obce Chomýž www.chomyz.cz a na stránkách MěÚ Bystřice pod Hostýnem
www.bystriceph.cz.
Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 02.05.2019. Tato veřejná vyhláška se považuje za doručenou 15. dnem
po jejím vyvěšení na úřední desce.
Do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky (tj. do 0,3.06.2019). K
později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na adresu
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo náměstí 137,
768 61 Bystřice pod Hostýnem.

Otisk úředního razítka

Ing. Ludmila Dostálová v.r.
vedoucí odboru ÚP a SŘ
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Za správnost vyhotovení:
Ing. Iva Kasalová v.r.
referentka odboru ÚP a SŘ
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Přílohy:
Návrh zadání Územního plánu Chomýž
Rozdělovník k vyvěšení na úřední desku:
MěÚ Bystřice pod Hostýnem odbor vnitřní správy - Iva Urbanová
Obec Chomýž, Chomýž 52, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

___________________________________________________________________________
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce obce Chomýž a MěÚ Bystřice pod Hostýnem, a to také
způsobem umožňujícím dálkový přístup (na odkaze www.chomyz.cz a www.bystriceph.cz).
Lhůta pro vyvěšení je od 02.05.2019 do 03.06.2019.

Záznam o vyvěšení na úřední desku a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno na úřední desku a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
Sejmuto dne:

Vyvěšení, zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a sejmutí provedl:
razítko, podpis
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