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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

DORUČENÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VRBKA  
V UPLYNULÉM OBDOBÍ 2015 – 2021  

 

Městský úřad Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný orgán obce – úřad 

územního plánování (dále jen "pořizovatel"), podle ustanovení § 6 odstavce 1 písmeno c) zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve znění pozdějších 

předpisů 

oznamuje 
 

v souladu s ustanovením § 55 odstavce 1 a § 47 odstavce 2 stavebního zákona 
 

vystavení návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Vrbka v uplynulém období 2015 – 2021 
(dále jen „Zpráva“) k veřejnému nahlédnutí. 

V souladu s ustanovením § 20 odstavce 1 stavebního zákona je návrh Zprávy vystaven po dobu 30 dnů 

ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Městského úřadu Kroměříž a na úřední desce 

Obecního úřadu Vrbka v tištěné podobě a dále: 

- u pořizovatele na Městském úřadě Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování,  

1. máje 3191, kancelář č. 217,  767 01 Kroměříž, 

- na Obecním úřadě Vrbka, Vrbka č.p. 69, 768 21 Kvasice,  

a dále způsobem umožňující dálkový přístup na adresách: 

http://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/uzemni-plan a http://www.obec-vrbka.cz. 

 

Toto oznámení je doručeno 15. dnem po jeho vyvěšení na úřední desce. 

 

Do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky na adresu Městský 

úřad Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž.  

K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. 

 

Lhůta pro vyvěšení: 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu Kroměříž a na 

úřední desce Obecního úřadu Vrbka a zároveň bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup 

na http://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/uredni-deska  

a http://www.obec–vrbka.cz/  

 

otisk úředního razítka 

 

Bc. Pavla Litvinová 

referent stavebního úřadu 

Městského úřadu Kroměříž 

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:  

Sejmuto dne:  

Razítko a podpis: 
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