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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Doručení
NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY – ZMĚNY Č. 1
Městský úřad Krnov, odbor výstavby jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce
Hošťálkovy doručuje dle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“), návrh zadání Územního
plánu Hošťálkovy – změny č. 1 (dále jen „návrh zadání“).

Návrh zadání
je vystaven k veřejnému nahlédnutí v tištěné podobě na Městském úřadu Krnov, odboru výstavby
(Krnov, Vodní ul. 1, 3. NP, kanc. Č. 712) nebo na Obecním úřadě Hošťálkovy.
Návrh zadání je také zveřejněn na internetové adrese:
- www.krnov.cz, pod odkazy „Město Krnov“ → „Strategie a koncepce“ → „Územní plánování“
→ „Projednávaná ÚPD“
- www.hostalkovy.cz pod odkazem „Územní plán“
Podle § 47 odst. 2 stavebního zákona:
- může každý do 15 dnů ode dne doručení návrhu zadání uplatnit písemné připomínky u
pořizovatele
- do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený
orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření
- do 30 dnů od obdržení návrhu zadání uplatní krajský úřad, jako příslušný úřad u
pořizovatele stanovisko, zda má být návrh územního plánu posuzován z hlediska vlivů na
životní prostředí
- do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou uplatnit sousední obce u pořizovatele podněty
- nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody
pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a
krajiny.
Připomínky, vyjádření, stanoviska a podněty je nutno podávat v písemné podobě u pořizovatele, tj. u
Městského úřadu Krnov, odboru výstavby, Hlavní nám.1,794 01 Krnov.
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