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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy obce Velehrad
ve věci stanovení stavební uzávěry
Zastupitelstvo obce Velehrad, na základě usnesení č,20160427 /1,4 ze dne 27 . 4.2016 přísluŠnéPOdle § 6
odst, 6 písm. c) zákona č,18312006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, (dále jen ,,stavební zákon") za použití§ 97 odst. 1, § 98 a § 99 stavebního zákona, § 17 vyhlášky
5o3l2oo6Sb. vyhláška o podrobnější úpravě územníhořízení, veřejnoprávnísmlouvy a Územního opatření

(vezněnípozdějšíchpředpisů) a§L7tanásledujícíčástišestézákona č,5O0l2OO4Sb.správnířádveznění
pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,správní řád")
vydává

územníopatření o stavební uzávěře
(dále jen ,,opatření")

ve formě opatřeníobecné povahy (dále také jen ,,stavební uzávěra"), které omezuje nebo zakazuje
v nebytném rozsahu stavební činnosti Ve Vymezeném územítakto:

Vymezení územi, pro které platí stavební uzávěra
Tímto opatřením obecné povahy jsou dotčeny pozemky v k, Ú. Velehrad těchto ČÍsel:
Lokalita A_ 7g2o, část 1923 - v územnímplánu obce Velehrad označení plochy 9 a 10 (vymezeno
v grafické

příloze)

:

LokaIita B _ l7o4, část ].700, část I7oL/1,, !706, část 1707/ ]. - v územňímplánu obce Velehrad
označeníplochy 3 (vymezeno v grafické příloze)
Lokalita C - část !g5716, t957lt - v územnímplánu obce Velehrad oznaČeníplochy 19 a 20
(vymezeno v grafické příloze}
Grafické vymezení dotčenéhoúzemítvořípříloha č. ]- tohoto opatření obecné povahY.

Rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti
jejich
V územístavební uzávěry je zakázáno umisťovat, povolovat a provádět stavby nebo zařízenÍ,
změny, měnit vliv jejich užívánína územía měnit využitíúzemí.

Doba trvání stavební uzávěry
Doba trvání stavební uzávěry se stanovuje do doby pořízení nového Územního plánu obce
Velehrad, o jehož pořízenírozhodlo zastupitelstvo obce Velehrad dne 24.2.2016 Č. usnesením
201,6022417.

Podmínky pro povolení výjimek
Výjimky ze zákazů a omezení uvedených v článku ll. můžepodle § 99 odst. 3 stavebního zákona na
základě řádně odůvodněné žádosti povolit zastupitelstvo obce Velehrad svým usnesením a to za
předpokladu, že povolení výjimky neohrozí sledovaný účeltohoto opatření.
S opatřením obecné povahy ve věci stanovení stavební uzávěry se lze seznámit na obecním Úřadu
Velehrad.
Odůvodnění stavebn í uzávěry
účelemstavební uzávěry je dle § 97 odst. ]. stavebního zákona po dobu nezbytně nutnou a
jinak
v nezbytném rozsahu omezit nebo zakázat stavební činnost v územístavební uzávěry, která by
mohla ztížitnebo znemožnit budoucí využitíúzemípodle připravovaného Územního Plánu Velehrad.
Zastupitelstvo obce Velehrad se rozhodlo pro pořízení nového územníhoplánu usnesením Č.
201,6022417ze dne 24.2.2ot5 mimo jiné na základě poznatkŮ zprávy o uplatňováníúzemního plánu
Velehrad. Navrhované plochy pro bydlení ve stávajícím územnímplánu obce Velehrad jsou Při
vyhodnocování aktuálních potřeb a zároveň při snaze o udržitelný rozvoj obce předimenzované.
Rozsah výstavby v předimenzovaných plochách pro bydlení by následně ohrozil narušenítradiČní
struktury obce. Nově vymezené plochy pro bydlení v lokalitách A a B, v nichž dosud neprobíhá
zástavba, jsou navíc zemědělskou půdou, která by měla být naopak co nejvíce chráněna pro své
původnívyužitía přistupovat k vyjmutí ze zemědělského pŮdního fondu by se mělo aŽ v situaCÍCh,
kdy budou využity a zastavěny všechny dostupné pozemky v obci (ať už v lokalitách nově urČených
pro bydlení, kde již zástavba probíhá nebo v prolukách mezi domy a plochách jiŽ urČených pro
bydlení). Stavební uzávěra se dotýká lokalit A a B z důvodu přehodnocení celkové kapacity ploch pro
bydlenív obci Velehrad, které budou stanoveny v novém územnímplánu obce Velehrad.
Lokalita C je do stavebníuzávěry zařazenajednak z důvodu ochrany zemědělského pŮdního fondu.
pozemky jsou dosud využíványjako zemědělské, což konvenuje i s jejich historickým vyuŽitím a
charakterem. Cílem je ponechat pozemky jako plochy zemědělské nebo sídelnízeleně,
účelemtohoto návrhu je zajistit na územíobce Velehrad podmínky pro trvale udrŽitelný rozvoj a to
jak v oblasti sociální, ekonomické i ekologické. Ztoho dŮvodu přistupuje zastupitelstvo obce
Velehrad k tomuto návrhu jako k opatření, které má uchovat výchozí podmínky pro následně
vypracovávaný nový územníplán obce Velehrad.
l

opatření obecné povahy obce Velehrad ve věci stanovení stavební Úzávěry nabývá ÚČinnosti
patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřednídesce Obecníhd úřadu Velehrad.
písemnost se zveřejnítéžzpůsobem umožňujícímdálkový přístup na adrese: www.velehrad.cz

Vyvěšeno dne: 28. 4.2Ot6

Sejmuto dne: ].3. 5. 2016

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

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1,2 v návaznosti
na ust. § l44odst. ]_ správního řádu a pro lhůty k vyjádření příp. odvolání je rozhodující den vyvěŠení
dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu,

Dotčenéorgány, kterým se doručuje jednotlivě:
Krajská hygienická stanice Zlínskéhokraje, Havlíčková nábřeží 600, 760 OLZlín
Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životníhoprostředÍ, Protzkarova 33, 686
01 Uherské Hradiště
Městský úřad Staré Město, odbor stavebního úřadu a ÚP, nám. HrdinŮ ]-00, 686 03 Staré Město
Národní památkový ústav, územníodborné pracoviště v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1,1Z,767 OI

Kroměříž

