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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vlčková
Magistrát města Zlína, oddělení prostorového plánování, středisko územního plánování jako
pořizovatel územně plánovací dokumentace v souladu s ustanovením § 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 ust. § 55b odst. 2 (zkrácený postup) a § 22 stavebního zákona a ve spojení s § 172
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejné projednání
návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vlčková, které se koná
dne 31. 5. 2022 v 15:30 hod.
v sále kulturního domu, Vlčková č.p. 136.
Předmětem návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vlčková je řešení dílčích změn podle Pokynů
pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny, které jsou součástí
Zprávy o uplatňování Územního plánu Vlčková v uplynulém období 2013 – 2020 a dále řešení
drobných nepřesností.
Návrh změny územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 28. 4. 2022 do 7. 6. 2022
na Magistrátu města Zlína, středisku územního plánování v kanceláři č. 402, na obecním úřadě
Vlčková a způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách www.zlin.eu
a www.vlckova-obec.cz v sekci úřední deska.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor, zástupce veřejnosti
a osoby uvedené v § 85 odst. 2 své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost
doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.
Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě svá stanoviska k návrhu změny.
K později uplatněným připomínkám, námitkám a stanoviskům se nepřihlíží.
Námitky a připomínky podávejte písemnou formou v uvedené lhůtě a zasílejte na adresu:
Magistrát města Zlína, oddělení prostorového plánování, středisko územního plánování, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín.
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