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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
PROJEDNÁNÍ A ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ  

ÚZEMNÍHO PLÁNU RYCHVALDU 

Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování, jako 
orgán územního plánování (dále jen „úřad územního plánování“ a současně „pořizovatel“), 
příslušný podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, 

o z n a m u j e 

v souladu s § 55 odst. 1 za použití § 47 odst. 2 stavebního zákona projednání návrhu Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Rychvaldu (dále jen „návrh Zprávy“). 

Územní plán Rychvaldu byl vydán Zastupitelstvem města Rychvaldu dne 3. 9. 2014 usnesením 
č. 18/6. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 23. 9. 2014, jeho součástí je 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozbor území. Během platnosti Územního plánu Rychvaldu byla 
pořizována změna č. 1 územního plánu. K termínu zpracování návrhu Zprávy je zahájeno řízení 
o změně územního plánu č. 1 v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 a § 22 stavebního zákona.  

Návrh Zprávy byl zpracován podle ust. § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů, a hodnotí uplatňování územního plánu v období 09/2014 – 
12/2018, zároveň obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu 
zadání změny. Projednaná a schválená Zpráva nahradí zadání změny č. 2 Územního plánu 
Rychvaldu, která bude pořízena postupem podle § 55a a § 55b stavebního zákona. 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Rychvaldu bude vystaven k veřejnému nahlédnutí 
po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky, tj. v době od 19. 3. 2019 do 
18. 4. 2019: 

• v tištěné podobě na Městském úřadě Bohumín, odboru rozvoje a investic, oddělení rozvoje 
a územního plánování, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, 1. patro, č. dveří 233 a 234,  

• v tištěné podobě v městě Rychvald – na Městském úřadě Rychvald, Orlovská 678, 735 32 
Rychvald, 

• způsobem umožňujícím dálkový přístup - v elektronické podobě na internetových stránkách 
města Bohumína na adrese http://www.mesto-bohumin.cz/, v sekci Radnice/Územní 
plánování/Územní plánování Rychvald. 

K projednávanému návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Rychvaldu může každý do 15 
dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 18. 4. 2019, uplatnit u pořizovatele písemné 
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připomínky, k připomínkám podaným po této lhůtě se podle § 47 odst. 2 stavebního zákona 
nepřihlíží. 
 

Kontaktní osoby: 

Mgr. Jan Przeczek, tel. 596 092 250, e-mail: przeczek.jan@mubo.cz 
Ing. Dalibor Třaskoš, tel. 596 092 147, e-mail: traskos.dalibor@mubo.cz, 
Ing. Petra Kišková, tel. 596 092 176, e-mail: kiskova.petra@mubo.cz, 
 

Pro získání podrobnějších informací o návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Rychvaldu 
doporučujeme využít úřední dny (pondělí a středa  7:30-12:00 a 13:00-17:00 hodin), mimo 
úřední dny lze získat informace po telefonické dohodě. 

„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 19. 3. 2019 do 23. 4. 2019, současně bude zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup: 

na úřední desce Městského úřadu Bohumín 

Vyvěšeno dne:  .............................. 

Sejmuto dne:   .............................. 

Razítko a podpis orgánu,  
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce: 
 
 

na úřední desce Městského úřadu Rychvald 

Vyvěšeno dne:  .............................. 

Sejmuto dne:   .............................. 

Razítko a podpis orgánu,  
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce: 
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Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:  

od .............................. do .............................. 

Razítko a podpis orgánu,  
který potvrzuje zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup: 

 

 

Obdrží k vyvěšení oznámení na úřední desce: 
Městský úřad Bohumín, odbor organizační, Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald, IDDS: 6snbbka 
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