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Veřejná vyhláška 
 

Návrh Územního plánu Pustějov a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území 
 
Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování (úřad územního plánování), 
jako pořizovatel územního plánu obce Pustějov dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 
Sb.“)  

doručuje 
 
dle § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. veřejnou vyhláškou návrh Územního plánu Pustějov a 
Vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území. 
 
Návrh Územního plánu Pustějov obsahuje: 
I. Návrh Územního plánu Pustějov - textová část 
 Návrh Územního plánu Pustějov - grafická část 
  I.A. Výkres základního členění území v měřítku 1 : 5 000  
  I.B. Hlavní výkres-urbanistická koncepce v měřítku 1 : 5 000 
  I.C Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku 1 : 5 000 
II.  Odůvodnění Územního plánu Pustějov - textová část 
  Odůvodnění Územního plánu Pustějov - grafická část 
   II.A Koordinační výkres v měřítku 1 : 5 000 
   II.B.1. Výkres dopravy v měřítku 1 : 5 000 
   II.B.2. Výkres vodního hospodářství v měřítku 1 : 5 000 
   II.B.3. Výkres energetiky a spojů v měřítku 1 : 5 000 
   II.C.    Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 50 000 
   II.D.    Výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1 : 5 000 
   Schéma územního systému ekologické stability 
III. Vyhodnocení vlivů návrhu  Územního plánu Pustějov na udržitelný rozvoj území 
IV. Vyhodnocení vlivu návrhu Územního plánu Pustějov na životní prostředí dle § 10 odst. b) 

zákona č. 100/2001 Sb. (zpracovatel Ing.Marie Skybová, PhD.) 
V. Návrh ÚP Pustějov - Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 

114/1992 Sb. (zpracovatelé Mgr. Alice Háková, Mgr. Jan Losík, Ph.D.) 
 
V souladu s § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. může každý uplatnit u pořizovatele písemné 
připomínky ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 29.8.2019. 
 
K později uplatn ěným připomínkám se nepřihlíží. 
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Úplné znění návrhu je k veřejnému nahlédnutí: 

• v tištěné podobě ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce do 29.8.2019 u 
pořizovatele tj. na Městském úřadě v Bílovci, odboru životního prostředí a územního 
plánování (budova Radnice na Slezském náměstí 1/1 v 1.patře), ul. 17. listopadu 411, 743 01 
Bílovec denně, v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin 
a pátek od 8:00 do 13:00 hodin. 
• v elektronické podobě ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce do 29.8.2019, na 
internetové adrese www.bilovec.cz pod odkazem „úřední deska“ nebo „územní plán“, a dále na 
internetové adrese www.pustejov.cz pod odkazem „úřední deska“. 

 
Připomínky zasílejte výhradně na adresu pořizovatele: 
 
Městský úřad Bílovec 
Odbor životního prostředí a územního plánování 
17. listopadu 411 
743 01 Bílovec 
 
 

 
 
 
 
 
Tato písemnost bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Bílovec a na úřední desce Obecního 
úřadu Albrechtičky způsobem umožňující dálkový přístup (§25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.), a to 
od 15.7.2019 do 30.8.2019. 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 
Evidenční číslo:................... 

 
Vyvěšeno dne.......................      Sňato dne........................ 
     ............................................................ 
                                                                             podpis oprávněné osoby vč. razítka 
 
 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 
Evidenční číslo:................... 

 
Vyvěšeno dne.......................      Sňato dne........................ 
      
                                                                                ............................................................. 
                                                                                podpis oprávněné osoby vč. razítka 
 


