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OZNÁMENÍ O DORUČENÍ POSOUZENÉHO NÁVRHU ÚPD
„ÚZEMNÍ PLÁN KRNOV – ZMĚNA Č.3“
A
O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Městský úřad Krnov, odbor výstavby, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace
města Krnov, na základě ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a §§ 171 až 174
zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen „správní řád“)
oznamuje



doručení posouzeného návrhu ÚPD „Územní plán Krnov – Změna č.3“ (dále jen „Změna
č.3“) a
konání veřejného projednání návrhu Změny č.3, které se uskuteční
dne 6.6.2017 ve 14:00 hod. v malé zasedací místnosti Městského úřadu v Krnově
(1.NP, vlevo od hlavního schodiště).

Návrh Změny č.3 je ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce vystaven k veřejnému
nahlédnutí na těchto místech:
 www.krnov.cz, pod odkazy: Město Krnov – strategie a koncepce - územní plánování
– projednávaná ÚPD – „Územní plán Krnov – Změna č.3 (ke společnému jednání)“ *);
 v tištěné podobě k nahlédnutí na Městském úřadě v Krnově, odboru výstavby, ul.
Vodní 1, kancelář č.712).
___________________________________________________________________________
*) v předcházejícím společném jednání nebyly ze strany dotčených orgánů, obcí ani občanů uplatněny
žádné požadavky nebo připomínky, které by vyvolaly úpravu projednávaného návrhu Změny č.3, návrh
proto nebyl po společném jednání upravován a předmětem řízení je tedy návrh totožný s tím, který byl
projednáván již ve společném jednání a zveřejněn na webových stránkách již dne 16.2.2017
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Dle ustanovení § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona:
 mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a
zástupce veřejnosti podat námitky k návrhu Změny č. 3 ve lhůtě do 7 dnů ode dne
veřejného projednání; námitky musí být podány písemně a musí v nich být uvedeno
odůvodnění námitky, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a
musí být vymezeno území dotčené námitkou; v souladu s ustanovením § 37 správního
řádu musí námitka obsahovat identifikační údaje osoby, která námitku uplatňuje a
musí být opatřena jejím podpisem;


může každý uplatnit své připomínky k návrhu Změny č.3 ve lhůtě do 7 dnů ode dne
veřejného projednání; připomínky musí být podány písemně a v souladu
s ustanovením § 37 správního řádu musí obsahovat identifikační údaje osoby, která
připomínku uplatňuje a musí být opatřena jejím podpisem;



dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve lhůtě do 7 dnů ode dne
veřejného projednání stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání
změněny.

K později podaným připomínkám, námitkám a stanoviskům se dle ustanovení § 52 odst. 3
stavebního zákona nepřihlíží.
Dle ustanovení § 52 odst. 4 stavebního zákona se rovněž nepřihlíží ke stanoviskům, námitkám
a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje.
Připomínky, námitky a stanoviska podávejte písemně na adresu:
Městský úřad Krnov
odbor výstavby
Hlavní náměstí 1
794 01 Krnov

„otisk úředního razítka“

Ing. Iveta Laštůvková
Oprávněná úřední osoba, služ.č.116
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Rozdělovník k č.j. KRNOOV- 29984/2017 last:
Dotčené orgány, obec:
1. MD ČR, nábřeží L. Svobody 12/22, 110 15 Praha 1
2. Státní pozemkový úřad, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
3. MŽP ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 + MŽP ČR, odbor výkonu státní správy IX,
Českých legií 5, 702 00 Ostrava 1
4. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha
5. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava 2
6. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7,702 00 Ostrava
7. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava Zábřeh
8. ČR - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – Agentura hospodaření
s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Brno
9. Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj, Na Obvodu 51, 703 00 Ostrava Vítkovice
10. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého,
Veleslavínova 18, PO Box 103, 728 03 Ostrava 1
11. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
12. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha-Nové Město
13. Městský úřad Krnov – OŽP
14. Městský úřad Krnov – ODSH
15. Městský úřad Krnov - OV – státní památková péče
16. Město Krnov

Sousední obce:
17. Obec Úvalno
18. Obec Býkov - Láryšov
19. Obec Brantice
20. Obec Hošťálkovy
21. Město Město Albrechtice

22. MÚ Krnov, OV – ÚP – k zal.
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