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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Doručení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kostelec u Holešova 
v uplynulém  období 2014-2018  

Městský úřad Holešov, útvar územního plánování (dále jen „pořizovatel“) jako orgán obce příslušný 
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“) a v  souladu s § 55 odst. 1 a za 
použití § 47 odst. 2 stavebního zákona  

doručuje 

návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kostelec u Holešova  v uplynulém období 
2014-2018 (dále jen „návrh Zprávy“) 

Vzhledem k rozsahu není návrh Zprávy zveřejněn na úřední desce v úplném znění. Návrh Zprávy 
obsahuje zejména  vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmí-
nek, na základě kterých byl územní plán vydán a pokyny pro zpracování změny územního plá-
nu. Návrh Zprávy  je vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky 
(tj. od 28.01.2019):  

- u pořizovatele - Městského úřadu Holešov, útvaru územního plánování, dveře č. 315, Ma-
sarykova 628, Holešov  

- na Obecním úřadu v Kostelci u Holešova  
- v elektronické podobě na internetových stránkách města Holešova:  

https://www.holesov.cz/uzemne-planovaci-dokumentace-rozpracovana 
 

 
Patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřední desce se veřejná vyhláška považuje za doručenou. 
 
Do 15 dnů ode dne doručení  veřejné vyhlášky tj. do 27.2.2019  (včetně) může každý uplatnit 
u pořizovatele písemné připomínky.  
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 
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Připomínky zasílejte na adresu: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování, Masarykova 
628, 769 01 Holešov. 
 
Pro informaci uvádíme, že Územní plán  Kostelec u Holešova je zveřejněn v úplné podobě na 
stránkách www.holesov.cz, v sekci Úřad, Útvar územního plánování, Územně plánovací dokumen-
tace - schválená dle obcí. 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
Ing. Radomíra Pospíšilová v.r. 
referentka útvaru  územního plánování 
 
 
 
Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce  Měst-
ského úřadu Holešov a obecního úřadu Kostelec u Holešova  a zveřejněna způsobem umožňující 
dálkový přístup (www.holesov.cz, www.kostelecuholesova.cz ). 
 
 
Ev. č.: 72/2019 
Vyvěšeno dne:        28.01. 2019      
Bude sejmuto dne:  01.03.2019 
Sejmuto dne: 
 
Vyvěšení a sejmutí  a zveřejnění umožňující dálkový přístup provedl: 
 
 
……………………………………… 
(razítko, podpis oprávněné osoby) 
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