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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Tečovice
Magistrát města Zlína, oddělení prostorového plánování, středisko územního plánování jako
pořizovatel územně plánovací dokumentace v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) a § 20
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“)

oznamuje
veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Tečovice
dle ust. § 52 a § 22 stavebního zákona (řízení o upraveném a posouzeném návrhu
územního plánu)

dne 20. 06. 2018 v 16:00 hod.
na Obecním úřadě v Tečovicích.
Předmětem řešení návrhu změny územního plánu je celé správní území obce Tečovice
vymezené katastrálním územím Tečovice.
Návrh
změny
územního
plánu
je
vystaven
k
veřejnému
nahlédnutí
od 17. 05. 2018 do 28. 06. 2018 na Magistrátu města Zlína, středisko územního
plánování, kancelář č. 404, na Obecním úřadě v Tečovicích a na internetových stránkách
www.zlin.eu a www.tecovice.cz.
Nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky
a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
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. Jedná se o úpravy
v příloze č.1 - A.I textové části Změny č. 1 Územního plánu Tečovice a to v kapitole:
„F2. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití“, kde došlo k úpravě tabulek
pro níže uvedené plochy: BI – plochy individuálního bydlení, RX – plochy rekreace
specifických forem, OK – plochy občanského vybavení – komerční zařízení, OX – plochy
občanského vybavení specifických forem, P* - plochy veřejných prostranství, V – plochy
výroby a skladování a Z – plochy zemědělské.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Stanoviska, připomínky a námitky podávejte písemnou formou v uvedené lhůtě
na adresu: Magistrát města Zlína, středisko územního plánování, náměstí Míru 12,
761 40 Zlín.
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