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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ O OPAKOVANÉM VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ 
OBECNÉ POVAHY ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍTEŽ NAD BEČVOU 

A 

ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNY Č. 2  
ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍTEŽ NAD BEČVOU 

 
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „pořizovatel“), 

jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), který 

pořizuje podle ustanovení § 55b (zkrácený postup) Změnu č. 2 Územního plánu Střítež nad Bečvou 

s odkazem na ustanovení § 53 s použitím § 52, § 22 stavebního zákona a ve spojení s části šestou -       

§ 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

o z n a m u j e  

den a místo opakovaného veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy Změny č. 2 Územního 

plánu Střítež nad Bečvou (dále jen „návrh“) spojené s jeho odborným výkladem. 

V souladu s ustanovením § 55b odst. 2 s odkazem na § 52 a § 22 odst. 1 stavebního zákona, pořizovatel 

nařizuje veřejné projednání návrhu na 

pondělí 27. 2. 2023 v 15:00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Střítež nad Bečvou 

 

Předmětem opakovaného veřejného projednání jsou pouze úpravy dokumentace provedené od prvního 

veřejného projednání. 

 

Úpravy a doplnění řešení návrhu změny, které byly od veřejného projednání změněny: 

napřič textovou a grafickou částí dokumentace bylo zapracováno: 

- zrušeni návrhové zastavitelné plochy bydleni individuální (BI) č. 201, 214 

- zrušeni návrhové plochy dopravy (DS) č. 215 

- zrušeni návrhové plochy veřejných prostranství (PV) č. 202 a s tím související vymezeni plochy č. 

203, tj. zpětně vymezena plocha krajinné zeleně (K) č. 120 

v textové časti výroku 

- upraven jmenný obsah jednotlivých kapitol vč. jejich označeni 
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- kap. B/2.3: vypuštěna informace o ploše uzemni rezervy č. 150 a požadavek na řešení veřejného 

prostranství 

- kap. C/2: 

upraven vyčet ploch řešených změnou (vypuštěni ploch č. 9, 17) 

- kap. F: doplněny, upraveny příp. vypuštěny podmínky využiti ploch SO.3, WT, Z 

- kap. I: doplněny podmínky pro plochu uzemni rezervy č. 150 

- kap. K: upraveno označeni podkapitol K.1, K. 2 

v textové časti odůvodnění 

- kap. A/1 

odst. 1 - upravena informace vzhledem k uveřejnění PUR ČR 

odst. 2 - upraveno vyhodnoceni priorit č. 25, 26 vzhledem k úpravám dokumentace 

- kap. A/2 

odst. 3 – upraveno vyhodnoceni priority č. 5 

odst. 4, 7 – doplněno vyhodnoceni vzhledem ke koridoru E11 

odst. 6 – upraveno zatřídění území do cílových kvalit krajiny 

- kap. A/5 – doplněna citace požadavku Ministerstva obrany vzhledem k zájmům chráněným zákonem 

- kap. C, D – aktualizováno vyhodnoceni řešeni změny vzhledem k úpravám po veřejném projednaní 

- kap. E – upraveno označeni názvů katastrálních území a doplněno vyhodnoceni širších vztahů pro k.ú. 

Velka Lhota u Val. Meziříčí, Vesela u Val. Meziříčí, Vidče, Zašová 

- kap. F, podkap. E – upraven vyčet výkresů pro úplné znění změny č. 2 

- kap. H – upraveno zněni textu vzhledem k obsahu kapitoly (nejedna se o územní plán, který obsahuje 

prvky regulačního plánu) 

- kap. I – aktualizovaný zábory ZPF, PUPFL vzhledem k úpravám dokumentace po veřejném projednaní 

 

Upravený návrh změny územního plánu pro opakované veřejné projednání je vystaven k veřejnému 

nahlédnutí po dobu 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky u pořizovatele (Městský úřad Valašské 

Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu, úřední dny: pondělí, středa 8:00 - 11:30 hodin, 

12:00 - 17:00 hodin (doporučené dny) a úterý, čtvrtek 8:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 13:30 hodin (v těchto 

dnech není garantována dostupnost všech referentů a to z důvodu možných jednání mimo budovu 

městského úřadu, doporučujeme přítomnost požadovaného referenta na pracovišti předem ověřit)) a u 

obce Střítež nad Bečvou, IČ 00635839, Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou. 

Úplné znění upraveného návrhu změny je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na 

webových stránkách města Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz a webových stránkách obce 

Střítež nad Bečvou www.striteznb.cz. 

Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání tj. do 6. 3. 2023 může každý uplatnit 

své připomínky a námitky k upravenému návrhu změny v rozsahu těchto úprav. 

Námitky proti návrhu územního plánu mohou uplatnit dle ustanovení § 55b odst. 2 s odkazem na 

ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona pouze dotčené osoby, tj. vlastníci pozemků a staveb 

dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.  

Námitky musí splňovat požadavky stanovené v ustanovení § 52 stavebního zákona, tj.: odůvodnění 

námitky, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného 

námitkou. 

Stanoviska, námitky a připomínky se ve smyslu § 22 stavebního zákona a § 37 odst. 2 správního řádu 

uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. 

Dotčené orgány uplatní ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny 

a vyjádření k vyhodnocení vlivů v rozsahu úprav.  

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 

Ke stanoviskům, připomínkám a námitkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky 

územního rozvoje nebo při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem se 

nepřihlíží. 

http://www.valasskemezirici.cz/
http://www.striteznb.cz/
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Stanoviska, námitky a připomínky lze uplatnit písemnou formou na Městský úřad Valašské Meziříčí, 

odbor územního plánování a stavebního řádu, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí, ID datové 

schránky: 9c4bard. 

 

 

 

Bc. Marcela Janošková, v. r. 

referentka odboru územního plánování a stavebního řádu 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Valašské Meziříčí a na 

úřední desce Obecního úřadu Střítež nad Bečvou od 23. 1. 2023 do 7. 3. 2023 a musí být 

zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup – elektronická úřední deska 

www.valasskemezirici.cz a www.striteznb.cz. 

 

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Obecního úřadu 

Střítež nad Bečvou a úřední desky Městského úřadu Valašské Meziříčí. Patnáctým dnem po dni vyvěšení 

se písemnost považuje za doručenou. 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ………………….               Sejmuto dne: ……………………… 

 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňující 

dálkový přístup: 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

Obec Střítež nad Bečvou, IDDS: jqbbyv5 

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor územního plánování a stavebního řádu - úřední deska, Soudní 

č.p. 1221, 757 01  Valašské Meziříčí 1 

 

http://www.valasskemezirici.cz/
http://www.striteznb.cz/
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