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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ZVEŘEJNĚNÍ 
návrhu změny č. 1 Územního plánu Rychvald 

 
Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování, jako úřad 
územního plánování (dále jen „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, pořídil 
podle § 50 odst. 1 stavebního zákona návrh změny č. 1 Územního plánu Rychvald. V souladu s § 50 
odst. 3 stavebního zákona doručuje návrh změny č. 1 Územního plánu Rychvald veřejnou 
vyhláškou. 

Návrh změny č. 1 Územního plánu Rychvald byl pořízen na základě zadání, schváleného Zastupitelstvem 
města Rychvald dne 14. 9. 2016 usnesením č. 11/15. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo 
zpracováno – tento požadavek příslušný orgán ochrany přírody neuplatnil. 

Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky tj. do 18. 12. 2017 může každý uplatnit u pořizovatele 
písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 

Písemné připomínky lze podat na podatelně Městského úřadu Bohumín nebo zaslat na adresu 
pořizovatele: Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování, 
Masarykova 158, 735 81 Bohumín. 

Po uvedenou dobu je možné nahlížet do tištěné podoby návrhu změny č. 1 Územního plánu Rychvald na 
odboru rozvoje a investic Městského úřadu Bohumín, Masarykova 158, 1. patro, kancelář č. 233 
a v elektronické podobě na adrese www.mesto-bohumin.cz v sekci „Radnice/Územní plánování“. 

Kontaktní osoby: 
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, 

„otisk razítka“ 

Ing. Jitka Ptošková, v. r. 
vedoucí odboru rozvoje a investic 
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Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena způsobem v místě obvyklém (na úřední desce) od 2. 11. 2017 do 
18. 12. 2017, 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: 

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 52 Rychvald, IDDS: 6snbbka 


