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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

-

doručení změny č. 2 Územního plánu Otrokovice, která byla vydána formou opatření obecné
povahy, a úplného znění Územního plánu Otrokovice po vydání jeho změny č. 2

Město Otrokovice v souladu s ust. § 55 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s ust. § 173
odst. 1 a za použití ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“)
doručuje
změnu č. 2 Územního plánu Otrokovice, která byla vydána formou opatření obecné povahy,
a úplné znění Územního plánu Otrokovice po vydání změny č. 2.
Zastupitelstvo města Otrokovice jako příslušný správní orgán na základě ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního
zákona, za použití ust. § 43 odst. 4, § 55 odst. 6, § 55a a § 55b stavebního zákona, v souladu s ust. § 171
až 174 správního řádu a ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění
pozdějších předpisů na svém zasedání dne 21.04.2021 usnesením č. ZMO/3/17/21 vydalo formou opatření
obecné povahy změnu č. 2 Územního plánu Otrokovice, kterou se mění Územní plán Otrokovice vydaný
Zastupitelstvem města Otrokovice usn. č. ZMO/302/04/18 ze dne 26.04.2018 s nabytím účinnosti dne
19.05.2018, ve znění změny č. 1 Územního plánu Otrokovice vydané Zastupitelstvem města Otrokovice
usn. č. ZMO/5/12/20 ze dne 17.06.2020 s nabytím účinnosti dne 10.07.2020.
O pořízení změny č. 2 Územního plánu Otrokovice rozhodlo Zastupitelstva města Otrokovice
usn. č. ZMO/10/4/19 ze dne 10. 4. 2019, usn. č. ZMO/12/5/19 a usn. č. ZMO/13/5/19 ze dne 19. 6. 2019,
usn. č. ZMO/6/6/19 ze dne 18. 9. 2019 a usn. č. ZMO/7/8/19, usn. č. ZMO/8/8/19, usn. č. ZMO/9/8/19, usn.
č. ZMO/10/8/19 ze dne 11. 12. 2019. Změna byla pořízena zkráceným postupem, v souladu s ust. § 55 odst.
6 stavebního zákona byla zpracována, projednána a vydána v rozsahu měněných částí.
Předmětem změny je projednání 8 návrhů na změnu Územního plánu Otrokovice. Na základě těchto
návrhů obsahuje změna 18 dílčích lokalit.
L01 - BAZ GROUP s.r.o. (lokalita Sýpka)
L02 - Eliprim specialist s.r.o. (lokalita garáže Bařinky)
L03 - GEOSTAV INVEST a.s. (lokalita za kvítkovickou křižovatkou)
L04 - Lidl Česká republika v.o.s. (lokalita Lidl)
L05 - L06 - Obaly Morava a.s. (lokalita Obaly Morava)
L07 - PSG Direction s.r.o. (lokalita PSG)
L08 - fyzická osoba (lokalita Kvítkovice, ul. Spojovací)
L09 - L15 - ČEPS a.s. (lokalita rozvodna vč. vedení)
L16 - L18 - změny ve vymezení zastavěného území
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V souladu s ust. § 55 odst. 5 stavebního zákona Městský úřad Otrokovice zajistil vyhotovení úplného znění
Územního plánu Otrokovice po vydání jeho změny č. 2.
Vzhledem k tomu, že není možné opatření obecné povahy - změnu č. 2 Územního plánu Otrokovice ani
úplné znění Územního plánu Otrokovice s ohledem na jejich rozsah zveřejnit na úřední desce v úplném
znění, oznamujeme, že s těmito písemnostmi je možné se seznámit takto:
Do opatření obecné povahy - změny č. 2 Územního plánu Otrokovice, jeho odůvodnění a dokladové
dokumentace může každý, dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu a v souladu s ust. § 165 stavebního
zákona, nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, tj. na Městském úřadu
Otrokovice, odboru rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování, nám. 3. května 1790, 765 02
Otrokovice.
Vydaný Územní plán Otrokovice, změna č. 1 Územního plánu Otrokovice, změna č. 2 Územního plánu
Otrokovice a úplné znění Územního plánu Otrokovice po vydání jeho změny č. 2 jsou v souladu s ust. § 165
odst. 3 stavebního zákona zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách
města Otrokovice na adrese: http://otrokovice.cz/otrokovice/d-10863/p1=10756 .
V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu ve spojení s ust. § 55 odst. 7 stavebního zákona a § 25 odst. 2
správního řádu opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 2 Územního plánu Otrokovice, nabude
účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky, kterou se doručuje tato změna a úplné
znění Územního plánu Otrokovice.

Bc. Hana Večerková, DiS., v. r.
starostka města

Otisk úředního razítka

Lhůta pro vyvěšení:
Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Otrokovice a zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu – oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky a
zveřejnění způsobem umožňujíc dálkový přístup:
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