
        Město Morkovice-Slížany 
Náměstí 900, 768 33 Morkovice-Slížany 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

         Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2022 – Změna č.2 Územního plánu Morkovice - 

Slížany a doručení Územního plánu Morkovice - Slížany úplné znění po vydání změny č.2. 

Město Morkovice-Slížany oznamuje změnu územního plánu podle ustanovení § 173 zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu 

s ustanovením § 25 správního řádu a za použití ustanovení § 20 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů, že Zastupitelstvo města Morkovice - Slížany jako příslušný správní orgán 

ve smyslu ustanovení § 6 odstavce 5 písmeno c) stavebního zákona, na zasedání konaném dne 22.6.2022 

usnesením č.9/22/22. 

vydalo opatření obecné povahy č.1/2022 – Změna č.2 Územního plánu Morkovice - Slížany. 

V souladu s ustanovením § 55 odst. 7 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů a § 173 odst. 1 

správního řádu nabývá opatření obecné povahy – Změna č. 2 Územního plánu Morkovice - Slížany 

účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky a současně doručení Územního plánu 

Morkovice - Slížany úplné znění po vydání změny č. 2. Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední 

desce města Morkovice - Slížany a na úřední desce Městského úřadu Kroměříž. 

Do opatření obecné povahy – Změna č. 2 Územního plánu Morkovice - Slížany a Územního plánu 

Morkovice - Slížany úplné znění po vydání změny č. 2 může každý dle §173 odst. 1 správního řádu  

a v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona, nahlédnout u správního orgánu, který opatření 

obecné povahy vydal. Do opatření obecné povahy – Změna č.2 Územního plánu Morkovice - Slížany   

a úplného znění po vydání změny č. 2 je dále možno nahlédnout v listinné podobě na MěÚ Kroměříž, 

stavební úřad, oddělení územního plánování  a na internetové adrese  

http://www.mesto-kromeriz.cz/uzemniplany.asp. 

Změna č.2 Územního plánu Morkovice - Slížany a Územní plán Morkovice - Slížany úplné znění po 

vydání změny č. 2 opatřený záznamem o účinnosti bude poskytnut Stavebnímu úřadu Morkovice - 

Slížany a Krajskému úřadu Zlínského kraje. Zároveň je uložen na městě Morkovice - Slížany a na 

Městském úřadě Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování. 

 

………………………..……                                                              …..…….……….………      

      Mgr. Pavel Horák v.r.                                                                      Zdeněk Frkal v.r. 

           starosta města                                                                           místostarosta města    

  /otisk úředního razítka/ 

 

Tato veřejná vyhláška je vyvěšena 15 dní na úřední desce MěÚ Morkovice - Slížany  

a MěÚ Kroměříž a zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup. 

Vyvěšeno: 23.6.2022 

Sejmuto: 

http://www.mesto-kromeriz.cz/uzemniplany.asp

