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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
DORUČENÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PAČLAVICE 

Městský úřad Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování jako úřad územního plánování (dále 
jen "pořizovatel"), podle § 6 odstavce 1 písmeno c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů 

 
doručuje 

v souladu s ustanovením § 50 odst. 3, stavebního zákona ve spojení s ust. § 171 a násl.  
zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád). 

 

návrh Změny č. 1 Územního plánu Pačlavice. 

Vzhledem k rozsahu není možné dokumentaci zveřejnit na úřední desce v plném znění. 

Do návrhu je možné nahlédnout v tištěné podobě: 

- u pořizovatele na Městském úřadě Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování,  
1. máje 3191, 767 01 Kroměříž 

- na Obecním úřadě Pačlavice, Pačlavice č.p.185, 768 34 Pačlavice 

a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup na adresách: 

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

Tato veřejná vyhláška je doručena 15. dnem po jeho vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Kroměříž 
(u pořizovatele). 

Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později 
uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny 
identifikačními údaji ve smyslu ust. § 37 odst. 2 správního řádu a podpisem osoby, která je uplatňuje. 
Připomínky zasílejte na adresu pořizovatele: 
Městský úřad Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování, Velké náměstí 115/1, 767 01 
Kroměříž. 
 

otisk úředního razítka 
 

Ing. Pavla Litvinová 
referent stavebního úřadu 

Městského úřadu Kroměříž 
 

Tato veřejná vyhláška je vyvěšena po dobu 15 + 30 dní na úřední desce MěÚ Kroměříž a OÚ 
Pačlavice a zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.       
                                                                                   
Vyvěšeno dne: 
 
Sejmuto dne: 
 
Vyvěšení, sejmutí a zveřejnění umožňující dálkový přístup provedl: 
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