MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Vyřizuje: Věra Raabová
e-mail:raabova@mubph.cz
tel.: 573 501 942

Č.j.: MUBPH 20458/2013
Spis. Zn.: SÚ 661/2013 VeRa
Datum: 18.11.2013

Veřejná vyhláška
Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 1. Územního plánu Blazice
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem,
jako příslušný úřad územního plánování, resp. pořizovatel podle ustanovení § 6, odst. 1,
písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů
oznamuje
v souladu s ustanovením § 20 a § 47, odst. 2 stavebního zákona,
projednávání návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Blazice
Změna Územního plánu Blazice bude řešit změnu funkčního využití ploch ve dvou lokalitách,
mimo zastavěné území obce a do územního plánu zapracuje změny v legislativě související
s novelou stavebního zákona a aktualizaci nadřazených dokumentací.
Návrh zadání změny
bude vystaven k veřejnému nahlédnutí
a to ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky

na Obecním úřadě v Blazicích, Blazice 70, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
na Městském úřadě v Bystřici pod Hostýnem (odbor územního plánování a
stavebního řádu, objekt předzámčí Pod Platany 2, pravé křídlo, 1. poschodí-dveře
č.18).
Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Blazice bude také zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup (na odkaze http://www.mubph.cz – úřední deska a
http://www.blazice.cz).
Ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele
písemné připomínky. Veřejná vyhláška se považuje za doručenou 15. den po jejím vyvěšení.
Připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na adresu: Městský úřad Bystřice pod
Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, Pod Platany 2, 768 61 Bystřice
pod Hostýnem
-

Oprávněná úřední osoba:
Věra Raabová v.r.
referent odboru ÚP a SŘ
MěÚ 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
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Záznam o vyvěšení na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:
Datum vyvěšení:
Datum sejmutí:
Razítko + podpis:

Rozdělovník k vyvěšení na úřední desku a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:
MěÚ Bystřice pod Hostýnem odbor vnitřní správy - Iva Urbanová
Obecní úřad Blazice, Blazice 70, 768 61 Bystřice p/Host
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