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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
doručení návrhu Změny č. 1 územního plánu Vidče - vystavení k veřejnému nahlédnutí
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování jako příslušný úřad
územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
oznamuje v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona projednání návrhu opatření obecné povahy –
Změnu č. 1 územního plánu Vidče.
Předmětem návrhu Změny č. 1 územního plánu Vidče, zpracovaného na základě schváleného Zadání
změny č. 1 územního plánu Vidče, je vymezení nových zastavitelných ploch v katastrálním území Vidče,
vyplývajících z konkrétních požadavků na rozvoj obytné funkce: 2 plochy smíšené obytné vesnické SO.3,
plocha OH pro rozšíření hřbitova, V - plocha pro výrobu a VD - plocha pro drobnou výrobu a služby a
dále příslušné plochy silniční dopravy DS. Tímto vymezením jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj obce při
respektování hodnot území.
Návrh Změny č. 1 územního plánu Vidče je k nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadě v Rožnově
pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, Letenská 1918, kancelář č. 214 a na Obecním
úřadě Vidče.
Úplné znění návrhu je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.roznov.cz Městský úřad - Odbory a oddělení - Odbor výstavby a územního plánování - Územní plánování - Územní
plán obce Vidče - Dokumenty projednávané.
Veřejná vyhláška se považuje za doručenou patnáctý den po dni vyvěšení na úřední desce.
Do 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit své připomínky, k později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.
Připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je
uplatňuje.
Adresa pro doručování připomínek: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního
plánování, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

Ing. Věra Štěpánová
samostatná odborná referentka územního plánování
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Lhůta pro vyvěšení:
Veřejná vyhláška doručení návrhu Změny č. 1 územního plánu Vidče - vystavení k veřejnému nahlédnutí bude
vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 1918, a na úřední desce Obecního
úřadu Vidče a zároveň zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup (www.roznov.cz a www.vidce.cz).
Veřejná vyhláška musí být vyvěšena 15 + 30 dnů. Po sejmutí veřejné vyhlášky z úřední desky prosíme o její
potvrzení a zaslání zpět na naši adresu

Vyvěšeno dne:

...................

Sejmuto dne:

...................

Vyvěšení, zveřejnění umožňující dálkový přístup a sejmutí provedl:

................................................................................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Ing. Věra Štěpánová, v.r.
samostatná odborná referentka územního plánování
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