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Veřejná vyhláška
Oznámení o projednávání návrhu Změny č. 1 územního plánu Hluk
___________________________________________________________________________
__
Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí - oddělení
územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako příslušný orgán obce – úřad
územního plánování (pořizovatel) ve smyslu 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 ust. § 50 odst. 3 a § 20 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů
vyvěšení návrhu Změny č. 1 územního plánu Hluk
Předmětem návrhu, který byl zpracován na základě schválených pokynů pro zpracování
Změny č. 1 ÚP Hluk ve zprávě o uplatňování č. 1 ÚP Hluk v rozsahu zadání, je Změna č. 1
územního plánu Hluk se stanovením koncepce rozvoje území, při respektování přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot s předpokladem pro udržitelný rozvoj území.
Změna č. 1 územního plánu Hluk je zpracována pro katastrální území Hluk
Do návrhu Změny č. 1 územního plánu Hluk je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné
vyhlášky, tj. od 13.8.2019 do 2.10.2019, u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště
(odbor stavebního úřadu a životního prostředí – úřad územního plánování - odloučené
pracoviště Protzkarova 33) v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00
do 15:00 hod, v pátek od 8:00 do 13:00 hod
Na Městském úřadu Hluk v pondělí od 7:00 do11:15 hod a od 12:00 do 17:00 hod, v úterý od
7:00 do 11:15 hod a od 12:00 do 15:00 hod, ve středu od 7:00 do11:15 hod a od 12:00 do
17:00 hod, ve čtvrtek od 7:00 do 11:15 hod a od 12:00 do 15:00 hod a v pátek od 7:00 do
11:15 hod a od 12:00 do 13:30 hod.

Dokumentace je rovněž vystavena ode dne 13.8.2019 na elektronické úřední desce města
Uherské Hradiště na adrese :
https://www.mesto-uh.cz/projednavane-uzemni-planovaci-dokumentace-obci
Veřejná vyhláška se považuje za doručenou 15. den po jejím vyvěšení (to je dne 2.9.2019)
na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště a úřední desce Městského úřadu Hluk.
Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (tj. do 2.10.2019) může k návrhu Změny č. 1
územního plánu Hluk každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky (ustanovení § 50
odst. 3 stavebního zákona).
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad v Uherském
Hradišti – odbor stavebního úřadu a životního prostředí – úřad územního plánování
(odloučené pracoviště Protzkarova č.p. 33).
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