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 Návrh 

             Opatření obecné povahy 1/2023 
 

Zastupitelstvo obce Střílky, jako orgán příslušný dle ustanovení § 6 odstavce 5 písmeno c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s částí šestou – § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 55a a §52 odstavce 1 a 2 stavebního 
zákona, za použití ustanovení § 43 odstavce 4 stavebního zákona a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

vydává 
 

Změnu č. 2 Územního plánu Střílky 
 

Změna č. 2 Územního plánu Střílky obsahuje: 
 
- textovou část, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.1: 

Textová část Změna č.2 Územního plánu Střílky  
 
- grafickou část, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.2: 
 

I.1 Výkres základního členění       1 : 5000 
I.2 Hlavní výkres        1 : 5000 
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   1 : 5000 
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Odůvodnění 
 

Odůvodnění Změny č.2 Územního plánu Střílky obsahuje: 
 
- textovou část, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.3: 

Textová část odůvodnění změny 
Srovnávací znění změny č.2 ÚP 
Předpokládané úplné znění po vydání změny č.2 ÚP 
 

- grafickou část, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.4: 
 II.1 Koordinační výkres (předpokládané znění po vydání změny)   1 : 5000 
 II.2 Výkres širších vztahů       1 : 100 000 
 II.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL            1 : 5000 
 II.4 Výkres dopravní a technické infrastruktury     1 : 5000 
 
 II.I.1 Výkres základního členění území (předpokládané úplné znění po vydání změny)  1 : 5000 

II.I.2 Hlavní výkres (předpokládané úplné znění po vydání změny)    1 : 5000 
II.I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  

(předpokládané úplné znění po vydání změny)    1 : 5000 
 
 

 
Postup při pořízení Změny č. 2 územního plánu Střílky 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 09.09.2021 rozhodlo o pořízení změny č.2 ÚP Střílky 
zkráceným způsobem. 
Pořizovatel požádal o stanovisko Krajský úřad Zlínského kraje, žádost posoudil a se svým stanoviskem 
předložil dne 17.12.2021 zastupitelstvu obce ke schválení. Zastupitelstvo obce dne 07.02.2022 
schválilo pořízení změny č.2 ÚP Střílky a určilo starostu obce pana Viktora Gajduškina pro spolupráci 
s pořizovatelem. 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 06.05.2022 schválilo doplnění pokynů změny ÚP Střílky. 
Pořizovatel požádal o nové stanovisko Krajský úřad Zlínského kraje, žádost posoudil a se svým 
stanoviskem předložil dne 13.07.2022 zastupitelstvu obce ke schválení. Zastupitelstvo obce dne 
09.09.2022 schválilo doplnění návrhu změny č.2 ÚP Střílky. 
Návrh změny zpracoval  ATELIER RS, Ing. arch. Radoslav Špok, Průmyslová 913, 686 01 Uherské 
Hradiště. 
Návrh změny byl předán dne 02.12.2022 pořizovateli na Městský úřad Kroměříž, oddělení územního 
plánování. 
V souladu s § 55b odstavce 1 a 2 a § 52 odstavce 1 a 2 stavebního zákona, ve znění pozdějších 
předpisů, pořizovatel oznámil dne 08.12.2022 místo a dobu veřejného projednání dne 11.01.2023 
na Obecním úřadě Střílky jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a obci, 
pro kterou je změna územního plánu pořizována. Dotčené orgány vyzval k uplatnění stanovisek  
ve lhůtě 7 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit své připomínky. Zároveň 
dle § 52 odstavce 1 stavebního zákona pořizovatel doručil návrh změny územního plánu veřejnou 
vyhláškou. Po tuto dobu pořizovatel umožnil nahlížet do návrhu Změny č.2 Územního plánu Střílky. 
 
 

Poučení 
 

 
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle § 173 odstavce 1 správního řádu každý 
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. 

Proti Změně č.2 Územního plánu Střílky vydané formou opatření obecné povahy nelze v souladu  
s ustanovením § 173 odstavce 2 správního řádu podat opravný prostředek. 

 

 

 

              …………………..……                                              .…....……….………      

                    Viktor Gajduškin                                                               Miloslav Robotka 
                     starosta obce                                                                 místostarosta obce    


