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Veřejná vyhláška
Oznámení o projednání analytické části
Územní studie krajiny správního obvodu ORP Krnov
Městský úřad Krnov, odbor výstavby, jako pořizovatel Územní studie krajiny správního
obvodu ORP Krnov, tímto
oznamuje,
veřejnosti v obcích správního obvodu ORP Krnov, že byla ukončena I.etapa zpracování
Územní studie krajiny správního obvodu ORP Krnov (vyhotovení analytické části) a
veřejnost má možnost se s ní seznámit a v případě zájmu a potřeby k ní uplatnit své
připomínky.
Zpracování územní studie probíhá ve třech etapách.
I.etapa: vyhotovení analytické části – průzkumy a rozbory (ukončená etapa k projednání)
II.etapa: zpracování návrhu územní studie k projednání se zástupci samospráv obcí
III.etapa: zpracování kompletní územní studie (analytické i návrhové části) k předání
objednateli (objednatelem je Město Krnov)
Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 31.5.2019.
Přestože zákon neukládá pořizovateli povinnost projednávat územní studii s veřejností,
pořizovatel považuje za přínosné informovat veřejnost o průběhu zpracování územní studie
krajiny a současně umožnit veřejnosti se průběžně s rozpracovanou studií seznámit a
v případě potřeby k materiálu uplatnit své připomínky nebo podněty.
Smyslem projednání I.etapy (analytické části studie) s veřejností je zejména získat případné
další informace o území, které nebyly zjištěny v rámci provedených průzkumů a rozborů
území, případně upozornění na nutnost doplnění nebo oprav zjevných nedostatků.
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Analytická část územní studie krajiny (textová část – cca 160 stran, grafická část – 4 výkresy
a tabulková část – 5 tabulek) je pro účely projednání zveřejněna na webových stránkách
www.krnov.cz, pod odkazy: radnice → územní plánování → územní studie.
Pro lepší orientaci v rozsáhlých grafických částech je každý výkres rozčleněn na menší části
(soubory), a to po jednotlivých obcích – tímto způsobem lze snadno podle názvu souboru
najít část výkresu týkající se právě předmětné obce.
V případě Vašeho zájmu a ochoty se s materiálem seznámit a nějakým způsobem na něj
reagovat, učiňte tak prosím nejpozději do 30.4.2018.
Protože se jedná o neformální projednání, není striktně předepsán způsob, jakým v případě
Vašeho zájmu a potřeby budete své připomínky podávat - může se jednat například pouze o
upozornění na zjištěné nedostatky, podněty k doplnění apod. nejlépe prostřednictvím e-mailu:
ilastuvkova@mukrnov.cz nebo telefonicky na čísle 554 697 712 (oprávněná úřední osoba
pořizovatele - Ing. Iveta Laštůvková), v případě rozsáhlejších připomínek nebo doplnění pak
bude lepší zvolit podání připomínek písemnou formou na adresu:
Městský úřad Krnov, odbor výstavby – ÚP
Hlavní náměstí 1
794 01 Krnov
Současně připojuji informaci, že v případě následných návrhových etap zpracování územní
studie (II. a III. etapa) proběhne projednání s veřejností již formou představení návrhových
částí na veřejných jednáních (s výkladem zpracovatelů studie).

„otisk úředního razítka“
Ing. Iveta Laštůvková
Oprávněná úřední osoba, služ.č. 116

Toto oznámení (strana 1 a 2) musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ………………………..

Sejmuto dne: …………………………

Podpis (razítko) oprávněné osoby………………………..
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