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MĚsT§KÝ úŘno uHEnsxÉ HRAolšrĚ

Masarykovo náměstí 19,686 70 Uherské Hradiště
Odbor architektury, plánování a rozvoje

Veřejná vyhláška
Oznámení o projednání návrhu Zadání územníhoplánu
Huštěnovice

Městský uřad tlherské Hradiště(odbor architekíury, plánování a rozvoje), jako příslušný orgán
obce - uřad uzemního plránování (pofizovatel) ve smyslu ustanovení § 6 odst. l písm. c) zákona
č.183/2006 Sb. o uzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění
oznamuJe
v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 a § 20 odst.
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2 stavebního zákona

projednání návrhu Zadání územníhoplánu Huštěnovice
Předmětem náwhu Zadáruje nový územní plán Huštěnovice

Návrh Zadáru je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne doručenítohoto

oznámení na uřední desce Městského uřadu uherské Flradiště a na úřednídesce obecního uřadu
HuŠtěnovice. Současně bude toto oznámení i návrh Zadánt územního plránu zveřejněn způsobem,
umoŽňujícím dálkový přístup na adresách www.mesto-uh.cz a w*w.hustenovice.cz

Do návrhu Zadáruje možno nahlédnout od 04.02.2009 do 06.03.2009
- u pořizovatele (MěÚ Uh. Hradiště, odbor APR - oddělení územního plánování) v pondělí a
sfredu od 8:00 hod do 17:00 hod, vútery a čtvrtek od 8:00 hod do t5:00 hod a vpátek od 8:00
hod do 13:00 hod
- na obecním Úřadu HuŠtěnovice v pondělí a středu od 7:00 hod do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek
od 7:00 hod do 16:00 hod, v pátek od 7,:00 hod do 14:00 hod

V uvedené lhŮtě mŮže každý uplatnit své připomínky, k později uplatněriým připomínkám
nepřihlíží.
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Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Uh. Flradiště, odbor
architektury, plánování a rozvoj'e.
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Ing. Pavel Supka'
vedoucí oddělení uzemního planování
odbor architektury, plánovrá.ní a rozvoje
Městský uřad Uherské Hradiště
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