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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚJEZD  

 

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad 
územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a pořizovatel Územního plánu 
Újezd, dle ust. § 52 odst. 1 a § 55b odst. 1 a 2 stavebního zákona za použití § 25 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v rámci řízení o územním plánu  

 

oznamuje termín veřejného projednání ve věci  

Územní plán Újezd – změna č. 1  

pořizované zkráceným způsobem.  

 

Veřejné projednání se uskuteční v úterý dne 13.7.2021 od 9,00 hod. v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Újezdě. 

 

Návrh Územního plánu Újezd – změna č. 1 je současně doručen k veřejnému nahlédnutí. Do 
dokumentace je umožněno nahlížet na uvedených místech (vždy v úřední hodiny) a způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky do 20.7.2021:  

• Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování, Masarykovo náměstí 36, 783 
91 Uničov  

• Obecní úřad Újezd 
• webové stránky města Uničova a Obce Újezd, které umožňují dálkový přístup podle ustanovení § 

172 odst. 2 správního řádu 

V souladu s ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona mohou písemné námitky proti návrhu podat pouze 
dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona (tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem 
řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti), a to nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání 
tj. do 20.7.2021. Námitky k prvkům náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 
85 odst. 1 a 2 stavebního zákona. V námitce musí být současně uvedeno její odůvodnění, údaje podle 
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.  

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání dle ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona může 
každý uplatnit své písemné připomínky k návrhu.  

Dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a oprávněným investorům se oznámení o konání 
veřejného projednání zasílá jednotlivě.  
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K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Nepřihlíží se ani ke 
stanoviskům, námitkám a připomínkám, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje.  

Stanoviska, námitky a připomínky zasílejte/doručte výhradně na adresu pořizovatele.  
 
 
 

Ing. Renáta Urbášková 
vedoucí odboru 

  
 

Potvrzení o vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

Vyvěšeno dne: ……………………………..                       razítko a podpis 

 

Sejmuto dne: ……………………………….. 
 
Obdrží:  (dodejky, IDDS) 

Obec, pro kterou je změna územního plánu pořizována:  
1. Obec Újezd, IDDS: 6v3bat9 

Dotčené orgány:  

2. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf 
3. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf 
4. Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 
5. Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor nakládání nepotřebným majetkem,  

    IDDS: hjyaavk 
6. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, IDDS: 9gsaax4 
7. STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc,  

    IDDS: z49per3 
8. Český báňský úřad, IDDS: rn6aas6 
9. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IDDS: ufiaa6d 
10. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b 
11. Městský úřad Uničov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 1, 783 91   

      Uničov 1 
12. Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 1, 783 91  Uničov 1 
13. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, IDDS: qiabfmf 

Sousední obce:  
14. Město Uničov, odbor majetkoprávní, Masarykovo náměstí č.p. 1, 783 91  Uničov 
15. Obec Dlouhá Loučka, IDDS: fuebeuh 
16. Obec Mladějovice, IDDS: xm8asbf 
17. Obec Želechovice, IDDS: 37iasie 
18. Obec Strukov, IDDS: 7ufb2t6 

Oprávněný investor: 

19. České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf 
20. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
21. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
 

Dále obdrží se žádostí o zveřejnění na úřední desky:  
22. Městský úřad Uničov, odbor organizační a vnitřních věcí, Masarykovo nám. č.p. 1, 783 91  Uničov 1 
23. Obecní úřad Újezd, IDDS: 6v3bat9 
Na vědomí:  

24. spis 
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