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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO
PLÁNU PUSTIMĚŘ A VYHOTOVENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
PUSTIMĚŘ
Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje jako úřad územního plánování a
pořizovatel Změny č. 1 Územního plánu Pustiměř příslušný podle ustanovení
§ 2 odst. 2 písm. a) a § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, oznamuje podle § 20 stavebního zákona,
s použitím § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
že Zastupitelstvo obce Pustiměř příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona vydalo
na svém zasedání dne 22.10.2020 v samostatné působnosti
Opatření obecné povahy – Změna č. 1 Územního plánu Pustiměř.
Pořizovatel současně oznamuje, že v souladu s ustanovením § 55 odst. 5 stavebního zákona
zajistil vyhotovení
Územního plánu Pustiměř
zahrnujícího úplné znění po vydání jeho Změny č. 1.
Změna č. 1 Územního plánu Pustiměř se vydává v rozsahu měněných částí územního plánu a
těmito měněnými částmi jsou:
• Aktualizace zastavěného území obce,
• Vymezení stabilizovaných ploch bydlení, technické infrastruktury a výroby a
skladování, v souvislosti s aktualizaci zastavěného území obce,
• Vymezení stabilizované plochy lesní v souvislosti s vypuštěním části zastavitelné
plochy vymezené původním ÚP,
• Vymezení zastavitelných ploch bydlení zeleně soukromé a vyhrazené (Z101/BI a
Z102/ZS), které nahrazují zastavitelné plochy občanského vybavení a veřejné zeleně
vymezené původním ÚP,
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• Vymezení zastavitelných ploch bydlení Z103/BV, Z104/BI, Z105/BI – rozšíření
zastavitelných ploch bydlení vymezených původním ÚP na úkor veřejných
prostranství,
• Vymezení zastavitelné plochy veřejné zeleně Z106/ZV,
• Vymezení zastavitelné plochy zeleně soukromé a vyhrazené Z107/ZS,
• Vypuštění území rezervy bydlení R1/BI,
• Formální uvedení územní plánu do souladu aktuální legislativou na úseku územního
plánování,
• Prověření souladu s územní plánovací dokumentací vydanou krajem – z tohoto
nevyplývají žádné požadavky na změnu územního plánu.
Do opatření obecné povahy – Změna č. 1 Územního plánu Pustiměř včetně jeho odůvodnění a
vyhotoveného úplného znění Územního plánu Pustiměř po vydání jeho Změny č. 1 může
každý nahlédnout na Obecním úřadě Pustiměř a také na odboru územního plánování a rozvoje
Městského úřadu Vyškov. Opatření obecné povahy – Změna č. 1 Územního plánu Pustiměř
včetně jeho odůvodnění a vyhotovené úplné znění ÚP Pustiměř po vydání jeho Změny č. 1
jsou přístupné také na elektronické úřední desce Městského úřadu Vyškov na webové stránce
www.vyskov-mesto.cz a na elektronické úřední desce obecního úřadu Pustiměř na webové
stránce www.pustimer.eu jako příloha této vyhlášky.
Poučení: Proti Změně č. 1 Územního plánu Pustiměř, vydané formou opatření obecné povahy,
nelze podat opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění).
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