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    VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ 

NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÁ 

V UPLYNULÉM OBDOBÍ 2017 - 2020 
 

 
Městský úřad Vizovice, odbor stavebního úřadu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování 
(dále jen pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu,  ve znění zákona č. 225/2017 Sb. (dále jen stavební zákon) 
 

oznamuje 
 

v souladu s ustanovením § 55 odst. 1, § 47 odst. 2, 3 a § 20 odst. 1, 2 stavebního zákona 
 

projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Veselá  

v uplynulém období 2017 – 2020. 
 
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Veselá v uplynulém období 2017 – 2020 je vystaven 
k nahlédnutí po dobu 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (tj. do 05.10.2020): 
 

 na úřední desce města Vizovice 

 na úřední desce obce Veselá 

 na www.vizovice.eu  

 na www.veselauzlina.cz 
 
Do návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Veselá v uplynulém období 2017 – 2020 je možno 
nahlédnout od 04.09.2020 do 05.10.2020: 
 

 na Obecním úřadu Veselá v pondělí a ve středu 08:00 – 17:00 

 u pořizovatele (Městský úřadu Vizovice, odbor stavebního úřadu, Masarykovo náměstí 1007, 
dveře č. 261) v pondělí a středu 8:00 –17:00 a v úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 14:00.  

 
Do 05.10.2020 může každý uplatnit u pořizovatele své připomínky. K připomínkám uplatněným po 
uvedené lhůtě se nepřihlíží. 
 
Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Vizovice, odbor stavebního 
úřadu, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice. 
 
 

otisk úředního razítka 
 
Ing. Roman Vaculík v.r. 
odbor stavebního úřadu 
 
 
Vyvěšeno dne:   03.09.2020 
Sňato dne:   06.10.2020 
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