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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení o zahájení řízení 

o vydání Územního plánu Rychvaldu formou opatření obecné povahy 

a pozvání k veřejnému jednání 

Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování, jako 
úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a), § 5 a § 6 
odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 

o z n a m u j e 

v souladu s ustanovením § 43 odst. 4 , § 52 až 54 a § 22 stavebního zákona a v souladu s § 171 
až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejné projednání 
o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Rychvaldu, které se koná dne 

5. února 2014 v 15.00 hodin 

v budově Kulturního domu na náměstí Míru – velký sál, 1. patro. 

Návrh Územního plánu Rychvaldu bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení 
veřejné vyhlášky, tj. od 6. ledna do 12. února 2014, a to: 

• na Městském úřadě v Bohumíně, odboru rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního 
plánování, Masarykova 158, 1. patro, kancelář č. 233 a 234, pondělí a středa od 8.00 
do 17.00 hodin, v dalších dnech po dohodě na tel. č. 596 092 147 (Ing. Dalibor Třaskoš, 
596 092 176 (Ing. Petra Kišková), 

• v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese 
http://www.mesto-bohumin.cz/ v sekci „Radnice/Územní plánování:“ 

Součásti územního plánu je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (včetně posouzení 
vlivu územního plánu na životní prostředí (SEA) a posouzení vlivu na plochy NATURA 2000). 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky. Dotčené 
osoby, tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 
veřejnosti (ve smyslu ustanovení § 23 stavebního zákona) mohou uplatnit námitky, ve kterých 
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit 
území dotčené námitkou.  

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem 
řešení, které byly od společného jednání změněny. 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se podle § 52 odst. 3 stavebního 
zákona nepřihlíží. 
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O průběhu veřejného jednání bude veden písemný záznam. Při veřejném projednání se podle 
§ 22 odst. 3 stavebního zákona stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být 
opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.  

Připomínky a námitky lze podle § 172 odst. 4 správního řádu před dnem konání veřejného 
projednání uplatnit u pořizovatele písemně na adrese: Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje 
a investic, oddělení rozvoje a územního plánování, Masarykova 158, 735 81 Bohumín. 

Dále upozorňujeme na ustanovení § 52 odst. 4 stavebního zákona tj. na skutečnost, že ke 
stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad 
územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží. 

„otisk razítka“ 

Ing. Jitka Ptošková, v. r. 
vedoucí odboru rozvoje a investic 

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena způsobem v místě obvyklém (na úřední desce) od 6.1.2014 do 
12.2.2014 a současně bude zveřejněna i způsobem umožňující dálkový přístup (§ 25 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád). 


		2014-01-03T09:08:56+0100
	Jitka Ptošková
	vedoucí odboru




