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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
DORUČENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOJKOVICE
Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, Oddělení územního plánování, jako příslušný orgán
územního plánování (dále jen „pořizovatel“) podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), doručuje
v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona a ve spojení s ustanovením § 171-174 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 2 územního plánu Bojkovice veřejnou
vyhláškou.
Vzhledem k rozsahu návrhu změny č. 2 ÚP Bojkovice jej není možné zveřejnit v úplném rozsahu. Do návrhu
změny č. 2 ÚP Bojkovice v listinné podobě lze nahlédnout u pořizovatele (budova radnice Městského úřadu
Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod) a na Městském úřadě v Bojkovicích (Sušilova 952,
Bojkovice) od 7. dubna 2021 do 24. května 2021 nebo způsobem umožňující dálkový přístup na adrese
www.ub.cz (v sekci Územní plánování/ORP-okolní obce/Projednávané dokumenty-okolní obce/Změna č. 2
ÚP Bojkovice-společné jednání).
Dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky
a to do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky, tj. do 24. května 2021. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.
Připomínky musí být v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 stavebního zákona uplatněny písemně a musí
být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která ji uplatňuje.
Adresa pro doručování písemných připomínek: Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu,
Oddělení územního plánování, Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod.
V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona bude veřejná vyhláška vyvěšena na úřední desce
Městského úřadu Uherský Brod a na úřední desce Městského úřadu Bojkovice od 7. dubna 2021
do 24. května 2021 a zároveň zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup na adrese
http://www.bojkovice.cz a http://edeska.ub.cz/uherskybrod.
Veřejná vyhláška je doručena 15. dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Uherský Brod.

Mgr. Jan Čouka
referent Oddělení územního plánování
(podepsáno elektronicky)
▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, elektronická podatelna: podatelna@ub.cz, datová schránka: e3kbzf6

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne 7. dubna 2021.
Sejmuto dne:
Vyvěšení a zveřejnění umožňující dálkový přístup provedl:
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky)
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