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MESTSKY URAD HOLESOV
odbor územního plánování a stavebního řádu
Masarykova 628, 769 17 Holešov, pracoviště: Tovární 1407

Č.j.: HOL-763112012/SÚ/RP
Spis. Č.: 1194/2012
Oprávněná úřední osoba: Ing. R. Pospíšilová, tel. 573 521 702
V Holešově dne: 30.4.2012

Oznámení
o projednávání návrhu zadání územního plánu
Rymice
Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Holešov - obecního úřadu obce
s rozšířenou působností jako příslušný pořizovatel Územního plánu Ryrnice ve smyslu § 6 odst. 1
písmo c) zákona Č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v
platném znění (dále jen stavební zákon)
oznamuje
projednávání návrhu zadání Územního plánu Rymice
v souladu s § 20 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona
Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30ti dnů ode dne vyvěšení tohoto
oznámení tj.

od 4.5. 2012 do 4.6.2012
Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí na odboru územního plánování a stavebního řádu
Městského úřadu Holešov, pracoviště Tovární 1407, dveře č. 311 a na Obecním úřadě Ryrnice. Do
návrhu zadání lze rovněž nahlédnout na internetových stránkách města Holešova (www.holesov.cz
na adrese http://www.holesov.cz/mestsky-urad/odbor-uzemniho-planovaní-a-stavebnihoradu/uzemne-planovaci-dokumentace/uzemne-planovaci-dokumentace-rozpracovana).
Předmětem návrhu zadání je stanovení požadavků na zpracování návrhu územního plánu, zejména
požadavků na rozvoj obce, na plošné a prostorové uspořádání území, urbanistickou koncepci a
koncepci uspořádání krajiny, na řešení veřejné infrastruktury, na ochranu a rozvoj hodnot v území a
požadavků na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace.
V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky. Do třiceti dnů od obdržení návrhu zadání
mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního
plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů a požadavek na vyhodnocení vlivů územního
plánu na životní prostředí včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu.
Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce.
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K požadavkům dotčených organu, krajského úřadu a k podnětům
připomínkám uplatněnýrn po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

sousedních

obcí nebo

Své připomínky, požadavky a podněty podávejte písemnou formou a zasílejte na adresu Městský
úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární
1407, 769 17 Holešov.

Ing. Radomíra Pospíšilová
referent odboru územního plánování
a stavebního řádu

Lhůta pro vyvěšení:
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce MěÚ Holešov a Obecního úřadu
Rymice a zároveň zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup (www.holešov.cz)

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup
Vyvěšeno dne:

...'t.·.~:.'?~12. .

Sejmuto dne:

Vyvěšení, sejmutí a zveřejn;gVníumožňuiící
Ing. Martin Bartlk
.......................................

(razítko, podpis oprávněné osoby)

dálkový přístup provedl:
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Rozdělovnik
Obec pro nÍŽ je ÚP pořizován:
• Obec Rymice, 76901 Holešov
Sousední obce:
• Obec Roštění, 768 43 Kostelec u Holešova
• Obec Bořenovice. 769 O I Holešov
• Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov
• Obec Němčice, 768 43 Kostelec u Holešova
• Obec Kostelec u Holešova, 768 43 Kostelec u Holešova

Krajský úřad - nadřízený orgán
• Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu ,T.Bati 21, 761 90
Zlín
Dotčené orgány:
• Hasičský Záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, odd. ochrany obyvatelstva,
Nerudova 450, 767 01 Kroměříž
• Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve ZIíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01
Zlín
• Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, Lazy V. 654, 76001 Zlín
• Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
(k vydání koordinovaného stanoviska)
• Městský úřad Holešov, místostarosta, Masarykova 628, 769 01 Holešov (k vydání
koordinovaného stanoviska)
• Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
• Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 77900
Olomouc
• Obvodní báňský úřad se sídlem v Brně, Cejl 13,601 42 Brno
• Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor surovinové politiky, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
• ČS-Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Zlínský kraj, T. Bati 853, 760 01 Zlín
• Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Kroměříž, Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
• Ministerstvo obrany ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 84, 615 00 Brno
• Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1
• Ministerstvo dopravy a spojů, odbor pozemních komunikací a ÚP ,odd. územního plánu, nábřeží
Ludvíka Svobody 12,11015 Praha 1
•

určený zastupitel- Ing. Martin Bartík, Rymice, 769 01 Holešov

