MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
Č. j.: 10607/2015
Sp. Zn.: ORR 117/2011 VeRa
Datum: 27.5.2015

Vyřizuje: Věra Raabová
e-mail: raabova@mubph.cz
tel.: +420 573 501 942

Veřejná vyhláška
Oznámení o veřejném projednání posouzeného a upraveného návrhu opatření obecné
povahy Územní plán Osíčko
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), v platném znění

oznamuje
v souladu s ust. § 20, § 22 odst.1, § 52 odst. 1 a ve spojení s částí šestou § 171 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

veřejné projednání posouzeného a upraveného návrhu opatření obecné povahy
Územní plán Osíčko
spojené s výkladem, které se bude konat

ve středu 15.7.2015 v 15.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Osíčku
Osíčko 56, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Předmětem návrhu je komplexní řešení územního plánu obce Osíčko. Návrh územního plánu stanovuje
základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání,
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, ostatní
plochy, koridory a další, a stanovuje podmínky pro jejich využití. V souvislostech širších vztahů zpřesní a
zapracuje záměry z nadřazené dokumentace Zásady územního rozvoje Zlínského kraje a Politiky územního
rozvoje České republiky 2008. Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo
zpracováno. Návrh řeší celé území obce – k. ú. Osíčko a k.ú. Příkazy u Osíčka.
Návrh opatření obecné povahy Územní plán Osíčko bude

vystaven k veřejnému nahlédnutí, a to od 2.6.2015
a sice na Městském úřadě v Bystřici pod Hostýnem - na odboru územního plánování a stavebního řádu
MěÚ Bystřice pod Hostýnem (objekt předzámčí - Pod Platany 2 - pravé křídlo, 1. poschodí, dveře č. 18) a na
webové adrese www.mubph.cz, na Obecním úřadě v Osíčku (Osíčko 56) a na webové adrese
www.osicko.cz.
Veřejné projednání návrhu se koná nejdříve 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky. Veřejná vyhláška se
považuje za doručenou 15. den po jejím vyvěšení na úřední desce obce Osíčko a na úřední desce Městského
úřadu Bystřice pod Hostýnem. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 2.6.2015.
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Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky, vlastníci pozemků a
staveb dotčených návrhem řešení, oprávnění investoři a zástupci veřejnosti 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 změněny.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního
rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem se nepřihlíží.
Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny
identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Své námitky a připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Odbor územního plánování a stavebního
řádu Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.
Ing. Ludmila Dostálová v. r.
vedoucí odboru ÚP a SŘ
MěÚ Bystřice pod Hostýnem
otisk úředního razítka

Oprávněná úřední osoba:
Věra Raabová v. r.
referent odboru ÚP a SŘ
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

__________________________________________________________________________
Lhůta pro vyvěšení:
Tato veřejná vyhláška je vyvěšena na úřední desce obce Osíčko a na úřední desce MěÚ Bystřice pod Hostýnem,
a to také způsobem umožňujícím dálkový přístup (na stránkách www.osicko.cz a www.mubph.cz). Lhůta pro
vyvěšení je od 2.6.2015 do 24.7.2015.
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup: 2. 6. 2015
Sejmuto dne: 24.7.2015

Razítko + podpis: ………………………..……….

Rozdělovník:
K vyvěšení:
1. MěÚ Bystřice pod Hostýnem – odbor vnitřní správy, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem
2. Obecní úřad Osíčko, Osíčko 56, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

