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odbo| Íoz\ioj6 měsia

9 -

oznárnení o rydání Změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru
čEsKÉ MEZIŘičÍ

Městský úiad Dobruška, odbor rozvoj e něsta' jalío úřad územního p]ánování, pořídil podlc s ó odst' 1
písm- c) zákona č. 183/2006 sb.' o úzenrním pláno!áni a sta\ebnIm iadu (slavební llíkon)' v plahém
znění. rra Žádost obce České Meziřičí Změnu c. ] Uzemnrho planu síde|n|ho ů|varu (UPSU) Ceské
Meziříčí' V souladu s ustanovením $ 20 siavebního zákona, s 173 odst' l a$25zákonač' 500/2004
sb', správni řád. v platném Zná1í, úřad Ílzemního plánování oznamrÚe, že Zasfupitelstvo obcc CesLé
Meziříči přislušné podle $ 6 odst' 5 písm' c) stavebniho zá.kona,

vyda l o

na svém zaserlání dne 4. 12. 2013 usrrcsením č' 4/2013 bod 5 Změnu č. 3 Územniho plánu
síde|ního útYaru České Meziříčí folmou opatření obecné povahy' Změnou č' ] se měni v lokalitě
ZIIV1 lunkční D.uŽití souvislé plochy v zastavěném území v k' ú' České Meziříčí, určené pro rozšířeni
areálu p|ůňyslové qiroby CukroYaru České Meziříčí' Funkční plochy vnávrhu: '.zóna centrálni
venkovská..' ,,veřejná zeleň.., ,,zóna d|obné '"}rob] ' 5|uzeb a technic|.é t ybavenosti... .,plochy silníční
dopravy, statická, cyklistická a pěší dopra\ J.. se Zménou c. j UPSU merri na funkcni ploclru ',zóna
prumys lové výroby'. o toz|oze 14 992 q1] pl.o potřebu výsiavby s ila na cuk o kapacitě 5 0 tisic tun.
Zastavěné územi je Změnou č. 3 UPSU ceské Meziříčí vymezeno k 30' 6' 201] '

Do opaťení obecné povahy a.jeho odůvodněni mťlŽe každý v souladu s ustanovenim s ]73 odst' 1
zákona č. 500/2004 sb', správní řád, v platném zněni, nahlédnout u správního oťgánu, který opatření
obecné pova.hy vydal' Dokumenlaco změny územního p1ánu je k nahlédrrutí v kance|áři obecního
úřadu Čéské Meziřičí a v kanceláři úřadu územniho p]ánováni Městského úřadu Dobruška' Váledem
kjeho rozsalru je opatřeni obecnó povahy včetně odůvodnění v sou]adu s Š 172 odst' 2 správního řádu
zveiejněno způsobónr umožňLrjicÍn dálkový přistup na interneto\ých stránkách obce Ceské Meziříčí a
města Dobrušky !N.]1]as]a!!qbr!]!!4glupd-cmezirici'

Proti Změně č' 3 Úzernního plfutl sídelDiho ťrtvarrr České Meziřičí lydané formou opatiení obecné
povahy nelze podat opravný prostředek podle s 173 odst' 2) správniho řádu.

opatření obecné povahy, kteýnr se vyrlává Změna č' 3 Územnílro plánu sídelního u$aru Če.ké
Meziříči, nabj.vá účinnosti patnácti'ri dnem po dni v}.věšeni této veřejné v-vhlášky podle s 173 odst' ]

Ing' arch. Iva Lánslá
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