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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ PROJEDNÁNÍ A ZVEŘEJNĚNÍ  NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ  
ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ LUTYNĚ 

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. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje  

projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Lutyně  

a zasílá v souladu s § 55 odst. 1 za použití § 47 odst. 2 stavebního zákona návrh Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Dolní Lutyně (dále jen „návrh Zprávy“) dotčeným orgánům, 
sousedním obcím a krajskému úřadu. 

Územní plán Dolní Lutyně byl vydán Zastupitelstvem obce Dolní Lutyně dne 31. 3. 2010 
usnesením č. 124/22, příslušné opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 23. 4. 2010. 
V hodnoceném období byly pořízeny dvě změny Územního plánu Dolní Lutyně. Změna č. 1, 
pořízená na základě zprávy o uplatňování územního plánu, byla vydána dne 14. 9. 2016 
s účinností od 1. 10. 2016, a změna č. 2 vydaná dne 15. 11. 2017 nabyla účinnosti 6. 12. 2019. 

Návrh Zprávy hodnotí uplatňování územního plánu v období 2014 – 2018, zároveň obsahuje 
pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny. Projednaná 
a schválená Zpráva nahradí zadání změny č. 3 Územního plánu Dolní Lutyně, která bude 
pořízena zkráceným postupem podle § 55a a § 55b stavebního zákona. 

Návrh Zprávy bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení této 
veřejné vyhlášky, tj. v době od 2. 5. 2019 do 2. 6. 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 234,  

• v tištěné podobě v obci Dolní Lutyně - na Obecním úřadě Dolní Lutyně, Třanovského 10, 
735 53 Dolní Lutyně, 

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

Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený 
orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu 
vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. 

Ve stejné lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, přičemž 
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. 
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Sousední obce mohou do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy u pořizovatele uplatnit podněty. 

Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 2. 6. 2019, může každý uplatnit písemné 
připomínky. 

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se podle § 47 
odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Stanoviska, vyjádření, podněty a připomínky se uplatňují u pořizovatele - Městského úřadu 
Bohumín, odboru rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování, Masarykova 158, 
735 81 Bohumín. 

Pro získání podrobnějších informací o návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní 
Lutyně 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 

Příloha: 
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Lutyně za období 2014 – 2018 

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena způsobem v místě obvyklém (na úřední desce) 
od 2. 5. 2019 do 2. 6. 2019, současně bude zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup: 

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

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

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

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 
Obec Dolní Lutyně, IDDS: pptbvfj 
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Obdrží: 
I. Dotčené orgány 
1. Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 
2. Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 
3. Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp 
4. Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4 
5. Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk 
6. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

IDDS: 8x6bxsd, 
7. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, IDDS: spdaive 
8. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f 
9. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IDDS: n5hai7v 
10. Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského 

a Olomouckého, IDDS: da5adv2 
11. Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, IDDS: hq2aev4 
12. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, IDDS: z49per3 
13. Státní veterinární správa, Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj, 

IDDS: vc98dh6 
14. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb 
15. Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, prostřednictvím koordinátora: 

• odbor životního prostředí a služeb, 
• odbor dopravy, 
• odbor rozvoje a investic – památková péče. 

II. Krajský úřad 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 
IDDS: 8x6bxsd 

III. Obec, pro kterou se územní plán pořizuje 
Obec Dolní Lutyně, IDDS: pptbvfj  

IV. Sousední obce 
1. Město Bohumín, IDDS: u3kbfuf, 
2. Město Orlová, IDDS: r7qbskc, 
3. Obec Dětmarovice, IDDS: 2hqbqxt 

V. Oprávnění investoři 
1. ČEPS, a. s., IČ: 25702556; Elektrárenská 774/2; Praha; IDDS: seccdqd, 
2. GasNet, s. r. o., IČ: 27295567; Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IDDS: rdxzhzt, 
3. Povodí Odry, s. p., IČ: 70890021, Varenská 3101/49, Ostrava-Moravská Ostrava, 

IDDS: wwit8gq, 
4. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha, IDDS: zjq4rhz, 
5. SilesNet s.r.o., IČ: 25392280; Ostravská 584/12; Český Těšín; datová schránka: vvb2cgg 
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