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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Krnov, odbor regionálního rozvoje (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“) pořizuje na žádost obce Hošťálkovy územní plán
Hošťálkovy.
Pořizovatel oznamuje podle § 52 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona 500/2004 Sb., o
správním řízení, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen “správní řád”) v návaznosti na
ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona zahájení opakovaného řízení o Územním plánu
Hošťálkovy.
K opakovanému veřejnému projednání pořizovatel přistoupil vzhledem k tomu, že při
úpravách návrhu ÚP po společném jednání došlo ke grafické chybě v hlavním výkrese (při
úpravě ploch rekreace na plochách přírodního charakteru v k.ú. Staré Purkartice a k.ú.
Vraclávek, kdy měla být u těchto předmětných ploch – původně zastavitelných ploch Z 30 a
Z 31 - odstraněna pouze šrafa hranice a označení zastavitelných ploch došlo k chybě tím, že
byla odstraněna i šrafa změny plochy - RN). *
Opakované veřejné projednání
návrhu Územního plánu Hošťálkovy, v rozsahu výše uvedené úpravy, tedy doplnění
zákresu dvou ploch rekreace na plochách přírodního charakteru – RN (v k.ú. Staré
Purkartice a v k.ú.Vraclávek ) ve výkrese I.2.b. - hlavní výkres,
se bude konat ve středu dne 30.července 2014 od 14:00 hod. na Obecním úřadě v
Hošťálkovech.
Upravený a posouzený návrh územního plánu (dále též jen "návrh ÚP") a Vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území je vystaven v tištěné podobě k veřejnému nahlédnutí ode dne
vyvěšení tohoto oznámení do dne konání veřejného projednání na Obecním úřadu
Hošťálkovy a na Městském úřadu Krnov, odboru regionálního rozvoje, (Krnov, Vodní ul.č.
1, kanc. č. 712). Dále je upravený a posouzený návrh ÚP Hoštálkovy a Vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území ve stejné lhůtě k nahlédnutí na webových stránkách města Krnova

(www.krnov.cz pod odkazem „strategie a koncepce“ – „územní plánování“ - „Projednávaná
ÚPD“) a obce Hošťálkovy www.hostalkovy.cz pod odkazem „územní plán“) .
Podle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona mohou nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného
veřejného projednání
- vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení v rozsahu provedené
úpravy, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit proti návrhu územního
plánu v rozsahu provedené úpravy, písemné námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění námitky, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
a vymezit území dotčené námitkou. Námitky musí v souladu s ustanovením § 37
správního řádu obsahovat identifikační údaje osoby, která námitku uplatňuje a
musí být opatřené podpisem osoby, která námitku uplatňuje.
- ve stejné lhůtě může každý uplatnit proti návrhu územního plánu v rozsahu
provedené úpravy písemně připomínky, které musí být opatřeny identifikačními
údaji a podpisem osoby, která připomínku uplatňuje. Rovněž doporučujeme
vymezit území dotčené připomínkou na grafické příloze.
- dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě
stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání měněny (viz. Textová
část odůvodnění územního plánu Kap. J str. 76).
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Připomínky, námitky a stanoviska se uplatňují písemně na adresu : Městský úřad Krnov,
odbor regionálního rozvoje, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov.
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