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Pořizovatel:
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Razítko a podpis :

Městský úřad Uherské Hradiště
Ing. Kateřina Sklenářová
referent úřadu územního plánování

13.5.2020
4.6.2020

OPATŘENI OBECNE POVAHY č. 1/2020

Zastupitelstvo městyse Polešovice jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst.
5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171
a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 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
vydává
Uzemní plán Polešovice
Textová část územního plánu [obsah dle části I. bodu (1) a (2) přílohy č. 7 k vyhlášce
č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů] je nedílnou součástí tohoto opatření obecné
povahy jako příloha č. 1 (A.l.).
Grafická část územního plánu [obsah dle části I. bodu (3) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů] je nedílnou součástí tohoto opatření ohecné povahy jako
příloha č. 2 (A.2.).

Odůvodnění
Textová část odůvodnění [obsah dle části II. bodu (1) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.]
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 3 a č. 3.1. (B.I.).
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Grafická část odůvodnění [obsah dle části II. bodu (2) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.]
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 4 (B.2.).

Postup při pořízení Územního plánu Polešovice je popsán v příloze č. 3 (B. 1.) - Textové části
Odůvodnění územního plánu v kapitole „1. - Postup při pořízení územního plánu“.
Výsledek přezkoumání Návrhu územního plánu Polešovice dle ust. § 53 odst. 4, 5
stavebního zákona [obsah dle části II. bodu (1) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve
znění pozdějšíeh předpisů] je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.
3 (B.l.) Textové části Odůvodnění územního plánu - kapitola 2. a 3.
Vyhodnocení připomínek uplatněných ve společném projednání návrhu územního plánu:
Nejpozději do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 4.1.2019 mohl každý uplatnit
své připomínky k návrhu územního plánu.
Ve stanovené lhůtě byly podány tyto připomínky :
1. Připomínka Ing. Stanislava Kutálka, Wagnerova 681, 666 01 Tišnov
2. Připomínka paní Blanky Hefkové, Pavla Hefky, Josefa Bartošíka, Miluše Vrbíkové,
Pavla Vrbíka, Ludmily Vrbíkové, Bohumily Doložílkové, Zdeňka Doložílka, Mgr.
Elišky Létalové, Jiřího Létala, Renaty Ondrouškové, Vladimíry Běhávkové, Jiřího
Běhávky
Text těchto připomínek, způsob jejich řešení a odůvodnění tohoto řešení je nedílnou souěástí
tohoto opatření obeené povahy jako příloha č. 3.1. - Příloha E. 1.2. Ostatní připomínky k návrhu
územního plánu uplatněné v rámci společného jednání o návrhu územního plánu.

Vyhodnocení připomínek uplatněných ve veřejném projednání návrhu územního plánu:
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 3.2.2020 mohl každý uplatnit své
připomínky k návrhu územního plánu.
Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné připomínky.
Rozhodnutí o námitkách uplatněných ve veřejném projednáni návrhu územního plánu :
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 3.2.2020 mohli vlastníci pozemků a
staveh dotěených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti podat proti návrhu
územního plánu námitky.
Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námitky.

Zrušovací ustanovení
Dnem nabytí účinnosti tohoto Opatření ohecné povahy pozbývá účinnosti:
• Územní plán obce Polešovice, schválený dne 19.11.2001 usnesením OZ č. 16/6/2001
• Změna č. 2 územního plánu obce Polešovice, vydaná dne 14.10.2009, usnesením
ÚMP/634/2009
• Změna č. 3 územního plánu obce Polešovice, vydaná dne 10.9.2012, usnesením ě.
ÚMP/71/2012
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Dnem nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy se zrušuje :
• Obecně závazná vyhláška obce Polešovice č. 1/2001 o vyhlášení závazné části územního
plánu obce Polešovice
• Opatření obecné povahy č. 1/2009, Změna č. 2 územního plánu obce Polešovice, vydané dne
14.10.2009
• Opatření obecné povahy č. 1/2012, Změna ě. 3 územního plánu obce Polešovice, vydané dne
10.9.20122

Poučení
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu každý
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek.

V Polešovicích dne

Ing. Michal Zapletal

Mgr. Stanislav Uhlíř
místostapasta

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy:

1. - A. 1.
2. - A.2.
3. - B. 1.
3.1. - B. 1
4. - B.2

Textová část ÚP
Grafická část ÚP
Textová část odůvodnění
Textová část odůvodnění - přílohy C, D, E
Grafická část odůvodnění
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