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Oznámení 

 

o konání veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy  

Změny č. 1 Územního plánu Mistřice 

a 

o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy  

Změny č. 1 Územního plánu Mistřice 

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního 

plánování, stavebního řádu a životního prostředí, jako příslušný orgán obce – úřad územního 

plánování (dále pořizovatel), podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 

 

oznamuje 

 
v souladu s ust. § 55b odst. 1, § 52 odst. 1 a § 22 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, 

ve spojení s částí šestou (§ 171 a následující) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 

Územního plánu Mistřice, pořizované zkráceným postupem, s jeho odborným výkladem, a 

tímto Vás vyzývá k účasti na tomto projednání. 
 

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Mistřice se uskuteční 

 

dne 28.07.2021 v 10:00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mistřicích 
 

Předmětem návrhu je Změna č. 1 ÚP Mistřice, která byla zpracována na základě rozhodnutí o 

pořízení změny územního plánu a jejím obsahu (dle § 55a stavebního zákona, v platném znění), se 

stanovením koncepce rozvoje území, při respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 

s předpokladem pro udržitelný rozvoj území. 

 

Změna č. 1 Územního plánu Mistřice je zpracována pro katastrální území 

Mistřice I, Mistřice II a Javorovec. 
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Vzhledem k rozsahu projednávaného opatřením obecné povahy není možné zveřejnit na úřední 

desce celý jeho obsah, a proto se stanovuje v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona, kde a 

kdy je možné se s celým návrhem opatřením obecné povahy seznámit. 

 

Do návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Mistřice je možno nahlédnout 

ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 22.06.2021 do 04.08.2021, a to: 

 u pořizovatele: Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, Protzkarova 

33, dveře č. 439, Uherské Hradiště, v pondělí a středu od 08:00 do 17:00 hod., v úterý a ve 

čtvrtek od 08:00 do 14:00 hod. a v pátek od 08:00 do 13:00 hod. 

 na Obecním úřadě Mistřice, Mistřice 9, v pondělí od 07:00 do 16:00 hod., v úterý od 07:00 

do 15:00 hod., ve středu od 07:00 do 16:30 hod., ve čtvrtek od 07:00 do 15:00 hod. a 

v pátek od 07:00 do 13:00 hod. 

 

Na jeho elektronickou podobu je možno nahlédnout ode dne 22.06.2021 na internetových 

stránkách Města Uherské Hradiště na adrese:  

http://www.mesto-uh.cz/projednavane-uzemni-planovaci-dokumentace-obci  

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (to je do dne 04.08.2021) může, dle ust. 

§ 55b odst. 2 stavebního zákona, každý uplatnit své připomínky.  

Ve stejné lhůtě mohou v souladu s ust. § 55b odst. 2 a § 52 odst. 2 stavebního zákona uplatnit 

námitky pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor 
(dle ust. § 23a stavebního zákona) a zástupce veřejnosti (dle ust. § 23 stavebního zákona). 

Námitky musejí v s § 55b odst. 2 stavebního zákona obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru 

nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje 

podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.  

Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k návrhu změny.  

 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  

 

V souladu s ust. § 52 odst. 4 se ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých 

bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje nebo při vydání územního rozvojového 

plánu, zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží. 

 

Své připomínky a námitky podávejte výhradně písemnou formou (dle § 22 odst. 3 stavebního 

zákona) na Městském úřadě Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, 

oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. 

 

Orgánem příslušným k uplatnění připomínek sousední obce je rada obce, připomínky uplatňuje 

v samostatné působnosti. 

 

Pozn. Toto oznámení nahrazuje oznámení ze dne 15.06.2021, čj. MUUH-SŽP/49619/2021/KunI, 

ve kterém došlo vlivem technické chyby k uvedení nesprávných údajů. 

 

 

 

Ing. Ivana Kunčíková 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Úřad územního plánování 

Městský úřad Uherské Hradiště 
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Rozdělovník:  

- Obec Mistřice, Mistřice 9, 687 12 Bílovice  

- Krajský úřad Zlínského kraje, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín 

odbor územního plánování a stavebního řádu 

- VISUALCAD, Ing. arch. Radoslav Špok, Protzkarova 51, 686 01 Uherské Hradiště 

Dotčené orgány: 

- Krajský úřad Zlínského kraje, třída T. Bati 3792, PS 220, 761 90 Zlín 

o žádost o koordinované stanovisko 

- Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště, odloučené 

pracoviště Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí: 

o oddělení dopravního úřadu 

o oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče 

o oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 

Olomouc 

- Obvodní Báňský úřad v Brně, Cejl 13, 601 42 Brno 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor surovinové politiky, Na Františku 32, 110 15 

Praha 

- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 1 

- Státní pozemkový úřad Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště 

- Ředitelství hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, územní odbor Uherské 

Hradiště, B. Němcové 834, 686 01 Uherské Hradiště 

- Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 

- Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám. 4, 128 01 

Praha 2 

- Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Zlínský kraj, areál Svit – budova 

č. 12, 760 01 Zlín 

- Krajská veterinární správa Zlín, Lazy V 654, 760 01 Zlín 

- Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Oddělení ochrany územních 

zájmů Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno 

Sousední obce: 

- Obec Kněžpole  

- Obec Bílovice 

- Obec Nedachlebice 

- Obec Hradčovice 

- Obec Popovice 

- Obec Topolná 

Oprávnění investoři: 

- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Michle, 101 00 Praha 101 

- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 

- Slovácké vodárny a kanalizace, Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště 

- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno 

- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 

- T-Mobile Czech Republic. a.s., Tomíčkova 2144/1,148 00 Praha 4 
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Ostatní organizace: 

 

- Obecní úřad Bílovice, Stavební úřad, Bílovice 70, 686 12 Bílovice 

- Ředitelství silnic Zlínského kraje, Jarošov 514, 686 01 Uherské Hradiště 

- Úřad pro civilní letectví ČR, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6 

- Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8 

- Městský úřad Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Odbor stavebního 

úřadu, Oddělení územního plánování 
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