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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2022
ZMĚNY č. 1A1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NAPAJEDLA
Zastupitelstvo města Napajedla v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

oznamuje,
že na svém zasedání dne 23.02.2022 usnesením č. 265/18/12/1/2022
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 (dále jen "stavební zákon"), za
použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanovením §§ 171 až 174 správního
řádu a podle 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

vydalo
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2022
ZMĚNU č. 1A1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NAPAJEDLA
obsahující:
Příloha č. 1 Textová část změny č. 1A1 Územního plánu Napajedla
Příloha č. 2 Grafická část změny č. 1A1 Územního plánu Napajedla obsahuje:
Výkres základního členění území - změnový výkres
Hlavní výkres - změnový výkres
Výkres pořadí změn v území
Příloha č.3:
Textová část odůvodnění změny č. 1A1 Územního plánu Napajedla
Textová část Územního plánu Napajedla - srovnávací znění

1: 5 000
1: 5 000
1 : 5 000

Příloha č. 4 Grafická část odůvodnění změny č. 1A1 Územního plánu Napajedla obsahuje:
Výkres základního členění území - předpokládaný stav po vydání změny
Hlavní výkres - předpokládaný stav po vydání změny
Výkres VPS, VPO a asanací - předpokládaný stav po vydání změny
Výkres širších vztahů
Koordinační výkres
Výkres dopravní infrastruktury
Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství
Výkres technické infrastruktury - energetika
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 100 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

Příloha č. 5
Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení
ekologických rizik ze dne 11.02.2020, č.j.: KUZL 8281/2020, sp.zn.: KUSP 8281/2020 ŽPZE-RC
k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí změny č. 1A1 Územního plánu Napajedla.

Zároveň zveřejňuje
ZMĚNU č. 1A1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

NAPAJEDLA

a
ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NAPAJEDLA PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1A1
obsahující:
Příloha č. 1 Textová část Územního plánu Napajedla
Příloha č. 2 Grafická část Územního plánu Napajedla
Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Výkres pořadí změn v území

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

Příloha č. 3 Textová část odůvodnění Územního plánu Napajedla, včetně rozhodnutí o námitkách,
vyhodnocení připomínek a vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů
Příloha č. 4 Grafická část odůvodnění Územního plánu Napajedla
Výkres širších vztahů
Koordinační výkres - stav po vydání změny č. 1A1
Výkres dopravní infrastruktury - stav po vydání změny č. 1A1
Výkres technické infrastruktury: vodního hospodářství - stav po vydání změny č. 1A1
Výkres technické infrastruktury: energetika, spoje - stav po vydání změny č. 1A1
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - stav po vydání změny č. 1A1
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1 : 100 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

Vzhledem k tomu, že není možné Opatření obecné povahy č. 1/2022 změny č. 1A1 Územního plánu
Napajedla s ohledem na jeho rozsah zveřejnit na úřední desce Městského úřad Napajedla v úplném znění,
oznamujeme, že do Opatření obecné povahy č. 1/2022 změny č. 1A1 Územního plánu Napajedla a do
Úplného znění ÚP Napajedla po vydání změny č. 1A1 může každý nahlédnout:
•

v tištěné podobě na Městském úřadě v Napajedlích, odboru stavební úřad, Masarykovo náměstí
č.p. 87, v kanceláři vedoucího odboru (doporučujeme v úřední dny, t.j. pondělí a středa 7:30 - 12:00
a 12:30-17:00 hodin)
•
způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách Městského úřadu Napajedla
na adrese: https://www.napajedla.cz/urad/uzemni-planovani-1/up-napajedla-zmena-c-1a1-2/
na adrese: https://www.napajedla.cz/urad/uzemni-planovani-1/up-napajedla-uplne-zneni-povydani-zmeny-c-1a1/
V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu a podle ustanovení § 55c stavebního zákona
nabývá změna č. 1A1 Územního plánu Napajedla účinnosti dnem doručení změny č. 1A1 ÚP Napajedla
a Úplného znění ÚP Napajedla po vydání změny č.1A1 (doručení je 15. den po dni vyvěšení).

Ing. Irena Brabcová v.r.
starostka města

Zbyněk Ohnoutek v.r.
místostarosta města

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Napajedla a zároveň je
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.napajedla.cz/urad/urednideska-1/.

Vyvěšeno dne: 27.07.2022

Sňato bude: 11.08.2022

Sňato dne:

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