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Veřejná  vyhláška 
 

 

Oznámení o projednání návrhu 

Zprávy o uplatňování Územního plánu Zlechov 

v uplynulém období 2017-2022 
 

__________________________________________________________________________ 

 

 

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. § 55 odst. 1, § 47 odst. 2 a 3 a § 20 stavebního zákona, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 

projednání návrhu 

Zprávy o uplatňování Územního plánu Zlechov v uplynulém období 2017-2022 

 

Toto oznámení je vystaveno k veřejnému nahlédnutí po dobu 15 dnů ode dne doručení (tj. od 

04.08.2022) na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště a na úřední desce Obce Zlechov. 

Současně bude toto oznámení vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese 

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

 

Do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Zlechov v uplynulém období 2017-2022 je možno 

nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 20.07.2022 do 19.08.2022, 

 u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního 

prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (Protzkarova 33, 

dveře č. 439), v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod., v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 

hod. a v pátek od 8:00 do 13:00 hod.; 

 na Obci Zlechov, Zlechov 540, v pondělí a středu od 08:00 do 17:00, jinak po telefonické 

dohodě. 

 

Na jeho elektronickou podobu je možno nahlédnout ode dne 20.07.2022 na internetových stránkách 

Města Uherské Hradiště na adrese : 

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

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


Masarykovo náměstí 19 T  +420 572 525 111  IČ 00291471 Č.Ú. 19–1543078319/0800 2/2 

686 01 Uherské Hradiště  E  epodatelna@mesto-uh.cz  DIČ CZ00291471 DS ef2b3c5 

www.mesto-uh.cz 

 

Veřejná vyhláška se považuje za doručenou 15. den po jejím vyvěšení (to je 04.08.2022) na úřední 

desce Městského úřadu Uherské Hradiště a úřední desce Obce Zlechov. 

 

Do 19.08.2022 včetně může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. 

K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. 

 

Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Uherské Hradiště, 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a 

památkové péče. 

 

 

 

 

 

RNDr. Jiří Dujka, v z. Ing. Jaroslav Vávra, v.r. 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Městský úřad Uherské Hradiště 

 

 

 

Vyvěšeno dne :     20.07.2022 

Sňato dne:              

 

Vyvěšení, zveřejnění umožňující dálkový přístup a snětí provedl : 
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