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VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
útvaru
oznárnenío rydáníZměnyč.3 Územníhoplánu sídelního
čEsKÉMEZIŘičÍ

p]ánování,pořídilpodlc s ó odst'1
odborrozvoje něsta'jalíoúřadúzemního
MěstskýúiadDobruška,
pláno!áni a sta\ebnImiadu (slavebníllíkon)'v plahém
písm-c) zákonač.183/2006sb.' o úzenrním
ů|varu(UPSU) Ceské
znění.rraŽádostobce ČeskéMeziřičíZměnu c. ] Uzemnrhoplanu síde|n|ho
zákona, s 173 odst' l a$25zákonač' 500/2004
V souladus ustanovením
Meziříčí'
$ 20 siavebního
obcc CesLé
plánováníoznamrÚe,žeZasfupitelstvo
sb', správniřád. v platnémZná1í,úřadÍlzemního
zá.kona,
podle $ 6 odst'5 písm'c) stavebniho
Meziříčipřislušné
vydalo
na svémzaserlánídne 4. 12. 2013 usrrcsenímč' 4/2013bod 5 Změnu č. 3 Územniho plánu
útYaruČeskéMeziříčífolmou opatřeníobecnépovahy'Změnou č' ] se měni v lokalitě
síde|ního
pro rozšířeni
Meziříčí,
určené
v k' ú'České
území
ZIIV1 lunkční
D.uŽitísouvisléplochyv zastavěném
areálu p|ůňyslovéqiroby CukroYaruČeskéMeziříčí'Funkčníplochy vnávrhu: '.zóna centrálni
t ybavenosti...
.,plochysilníční
venkovská..',,veřejnázeleň..,,,zónad|obné'"}rob]' 5|uzeba technic|.é
j
ploclru',zóna
merri
na
funkcni
c.
UPSU
pěší
J..
se
Zménou
dopra\
dopravy,statická,cyklistickáa
50 tisic tun.
kapacitě
ila
na
cuk
o
prumyslovévýroby'.o toz|oze14 992 q1]pl.opotřebuvýsiavbys
vymezenok 30' 6' 201]'
Zastavěné
územije Změnouč.3 UPSU ceskéMeziříčí
mťlŽekaždýv souladus ustanovenims ]73 odst' 1
Do opaťeníobecnépovahya.jeho odůvodněni
kterýopatření
u správníhooťgánu,
zákonač.500/2004sb', správnířád, v platnémzněni,nahlédnout
je
p1ánu k nahlédrrutí
v kance|ářiobecního
obecnépova.hyvydal' Dokumenlacozměny územního
p]ánovániMěstského
úřaduDobruška'Váledem
úřaduČéské
Meziřičía v kancelářiúřaduúzemniho
řádu
s
je
v
sou]adu
povahy
včetně
odůvodnění
obecnó
Š172odst'2 správního
kjeho rozsalru opatřeni
Meziříčí
a
obce
Ceské
stránkách
přistup
na
interneto\ých
dálkový
umožňLrjicÍn
zveiejněnozpůsobónr
městaDobrušky!N.]1]as]a!!qbr!]!!4glupd-cmezirici'
Meziřičílydanéformouopatieníobecné
České
Proti Změněč' 3 Úzernníhoplfutl sídelDihoťrtvarrr
povahynelzepodatopravnýprostředekpodles 173odst'2) správnihořádu.
opatřeníobecnépovahy,kteýnr se vyrlává Změna č' 3 Územnílroplánu sídelníhou$aru Če.ké
podle s 173odst' ]
tétoveřejnév-vhlášky
patnácti'ridnempo dni v}.věšeni
Meziříči,nabj.váúčinnosti
sprár'nihořádu.
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