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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O 

 ÚZEMNÍM PLÁNU PUSTĚJOV 
 

  

Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, jako pořizovatel 

územního plánu obce Pustějov, příslušný dle § 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.“), na 

základě zadání, které bylo schváleno na 15. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov dne 24.10.2013, 

pořídil v souladu s § 50 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. zpracování návrhu Územního plánu Pustějov 

včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a projednal ho s dotčenými orgány, krajským 

úřadem, příslušnými obcemi a veřejností dle § 50 odst. 2, 3, 5 a 7 zákona č. 183/2006 Sb. a tímto 

oznamuje dle § 52 ost.1 zákona č. 183/2006 Sb. v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) zahájení řízení o projednání 

upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Pustějov, a to včetně vyhodnocení jeho vlivů na 

životní prostředí. Touto veřejnou vyhláškou je zároveň zahájeno řízení o vydání Územního plánu 

Pustějov formou opatření obecné povahy. 

 

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Pustějov se bude konat dne 17.8.2020 v 15:00 hodin 

v sále Obecního úřadu v Pustějově, v budově č.p. 54, 742 43 Pustějov 

 

Dle ustanovení § 52 ost.1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb. a s odkazem na § 20 zákona č. 183/2006 Sb. 

bude návrh Územního plánu Pustějov vystaven k veřejnému nahlédnutí po celou dobu vyvěšení 

písemnosti, a to ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky do lhůty 7 dnů ode dne konání veřejného 

projednání návrhu, což je do 24.8.2020.     

 

Úplné znění návrhu je k veřejnému nahlédnutí: 

1. v tištěné podobě: 

• ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce do dne konání veřejného projednání u 

pořizovatele, tj. na Městském úřadě v Bílovci, odboru životního prostředí a územního 

plánování (budova Radnice na Slezském náměstí 1 v 1.patře), ul. 17. listopadu 411, 743 01 

Bílovec v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin a pátek 

po  předchozí tel. domluvě,  

• ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce do dne konání veřejného projednání 

v obci, tj. na Obecním úřadě Pustějov, Pustějov 54, 742 43 Pustějov v kanceláři starosty obce- 

v pondělí a středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek po 

předchozí tel. domluvě,  

dle rozdělovníku 
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2. v elektronické podobě ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce do 7 dnů ode dne konání 

veřejného projednání, na internetové adrese www.bilovec.cz pod odkazem „úřední deska“ nebo 

„územní plán“, na internetové adrese www.pustejov.cz pod odkazem „úřední deska“. 

 

Dle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. do 7 dnů ode dne veřejného projednávání může 

každý uplatnit své připomínky. Připomínky musí splňovat náležitosti podání podle § 37 zákona č. 

500/2004 Sb. tj. musí být patrné, kdo připomínku uplatňuje, které věci se týká a co navrhuje. 

K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 

Dle ustanovení § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb. do 7 dnů ode dne veřejného projednávání 

mohou podat námitky pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávnění 

investoři a zástupce veřejnosti, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí 

dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným námitkám se 

nepřihlíží. 

Dle ustanovení § 52 odst. 3 uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání dotčené orgány a krajský 

úřad jako nadřízený orgán stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 

K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. 

 

Při veřejném projednání se podle § 22 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. připomínky, námitky a 

stanoviska uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačnímu údaji a podpisem osoby, která je 

uplatňuje a připojí se k záznamu o průběhu veřejného projednání. Připomínky, námitky a stanoviska 

zasílejte výhradně na adresu pořizovatel: 

Městky úřad Bílovec 

odbor životního prostředí a územního plánování 

17. listopadu 411, 743 01 Bílovec. 

  

Upozornění:  

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena v termínu od 29.6.2020 do 25.8.2020 na úřední desce Městského 

úřadu Bílovec a na úřední desce Obecního úřadu Pustějov. Vzhledem k velkému rozsahu textové a 

grafické části návrhu Územního plánu Pustějov je na úřední desce Městského úřadu Bílovec a úřední 

desce Obecního úřadu Pustějov vyvěšeno pouze oznámení o veřejném projednání. 

Vzhledem k rozsahu návrhu není možné jeho úplné zveřejnění na úřední desce v úplném znění, a proto 

dle § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. je úplné znění návrhu včetně odůvodnění zveřejněno 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to rovněž v termínu od 29.6.2020 do 25.8.2020. 

 

 

„otisk razítka“ 

 

Ing. Darja Vavříková, v.r. 

vedoucí odboru životního prostředí 

a územního plánování 

 
Vyvěšeno na úřední desce: 

Evidenční číslo:................... 

 
Vyvěšeno dne.......................      Sňato dne........................ 

     ............................................................ 

                                                                             podpis oprávněné osoby vč. razítka 
 

Vyvěšeno na elektronické úřadní desce: 

Evidenční číslo:................... 

 

Vyvěšeno dne.......................      Sňato dne........................ 
      

                                                                                ............................................................. 

                                                                                  podpis oprávněné osoby vč. razítka 
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Rozdělovník: 

Dotčené orgány 

1. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava  

2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (koordinátor), 28. 

října 117, 702 18 Ostrava  

3. Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha    

4. Obvodní báňský úřad Ostrava, P.O.Box 103, Veleslavínova 18, 728 03 Ostrava 

5. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 1100 15 Praha 1 

6. Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 

7. Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování (koordinátor), 

17. listopadu 411, 743 01 Bílovec 

8. Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží L. Svobody 12/22, 110 15 Praha 1 

9. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava 

10. Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 

11. Státní energetická inspekce, Provozní 1, 722 00 Ostrava 

12. Státní veterinární správa, Na obvodu 51, 703 00 Ostrava  

13. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Syllabova 21, 703 00 Ostrava 

14. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

15. Správa CHKO Poodří, 2. května 1, 742 13 Studénka  

 

Krajský úřad 

16. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 

28. října 117, 702 18 Ostrava  

 

Obec, pro kterou je územní plán pořizován 

17. Obec Pustějov, Pustějov 54, 742 43 Pustějov 

 

Sousední obce 

18. Obec Bílov, 743 01 Bílovec 

19. Obec Bartošovice, Bartošovice 135, 742 54 Bartošovice 

20. Obec Hladké Životice, Hlavní 208, 742 47 Hladké Životice 

21. Obec Kujavy, Kujavy 86, 742 45 Fulnek 

22. Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka 

 

Ostatní organizace a oprávnění investoři: 

23. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labe, DS: rdxzhzt 

24. NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech 1718/8, Praha, DS: 8ecyjt9 

25. Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, Ostrava, DS: wwit8gq 

26. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8; Děčín, DS: v95uqfy 

27. Správa silnic Moravskoslezského kraje p.o., Úprkova 795/1; Ostrava, DS: jytk8nr 

28. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, DS: zjq4rhz 

29. T-Mobile Czech republic a.s., Tomíčkova 2144/1; Praha 4, DS: ygwch5i 

30. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava, Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava 

31. Atelier Archplan Ostrava s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava, DS:  

32. pro veřejnost – vyvěšením na úřední desce obce 

 

 

 

 


