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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Oznámení o projednávání návrhu 

Územního plánu Staré Město 

a 

Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Staré Město na životní prostředí 

 

Městský úřad Staré Město, odbor územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací 

dokumentace ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)  

oznamuje 

v souladu s ustanovením § 50 odst. 3  a § 20 stavebního zákona  

vyvěšení  návrhu  Územního plánu Staré Město  

a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Staré Město na životní prostředí. 

 

Předmětem návrhu, který byl zpracován na základě schváleného zadání, je nový Územní plán 

Staré Město se stanovením koncepce rozvoje území, při respektování přírodních, kulturních a 

civilizačních hodnot s předpokladem pro udržitelný rozvoj území.  

Územní plán Staré Město je zpracován pro katastrální území Staré Město u Uherského 

Hradiště. 

Územní plán Staré Město obsahuje prvky regulačního plánu v souladu s ust. § 43 odst. 3 

stavebního zákona. 

Prvky regulačního plánu jsou specifikovány v textové části v NÁVRHU v podmínkách pro 

využití ploch s rozdílným způsobem využití, kap. F1, str. 20 a dál. 

Vzhledem k rozsahu projednávaného opatřením obecné povahy není možné zaslat celý jeho 

obsah, a proto se stanovuje v souladu s ust. § 20 stavebního zákona, kde a kdy je možné se 

s celým návrhem opatření obecné povahy seznámit. 



Návrh opatření obecné povahy  Územní plán Staré Město je k nahlédnutí ode dne vyvěšení 

veřejné vyhlášky, tj. 05.01.2023 do 20.02.2023 včetně na MěÚ Staré Město, odbor stavebního 

úřadu a územního plánu, dveře č. 07 v pondělí a středy od 7.30 do 11.30 a 12.00 do 16.30, 

jinak po telefonické domluvě.  

Na jeho kompletní elektronickou podobu je  rovněž možno nahlédnout ode dne 05.01. 2023  

způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Staré Město 

www.staremesto.uh.cz v dokumentech odboru. 

Veřejná vyhláška se považuje za doručenou 15. dnem po jejím vyvěšení (tj. dne 

20.01.2023) na úřední desce MěÚ Staré Město. 

Nejpozději do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (to je do dne 24.02.2023)  může 

dle ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona každý uplatnit své připomínky. Dotčené orgány 

uplatní ve stejné lhůtě připomínky, vyjádření a stanoviska. 

K později uplatněným stanoviskům, vyjádřením a připomínkám se nepřihlíží. 

Svá stanoviska  a připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na MěÚ Staré 

Město, odbor stavebního úřadu a územního plánu, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré 

Město.  

Orgánem příslušným k uplatnění připomínek sousední obce je rada obce, připomínky 

uplatňuje v samostatné působnosti. (Ke stanoviskům a připomínkám ve věcech, o kterých 

bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného 

krajem, se nepřihlíží.) 

 

 

Ing. Helena Štolhoferová 

vedoucí odboru  
 

 

Vyvěšeno dne: 05.01.2023 

Sňato dne: 27.02.2023 

 

 

 

Vyvěšení, zveřejnění umožňující dálkový přístup a snětí provedl:  

 

http://www.staremesto.uh.cz/

