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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení řízení o územním plánu a místě a době konání veřejného projednání
upraveném a posouzeném Návrhu změny č. 1Územního plánu Kujavy,
výzva k uplatnění stanovisek, připomínek nebo námitek.

o

Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, jako pořizovatel
územního plánu obce Kujavy, příslušný dle § 6 odst. 1 písmo c) zákona č. 18312006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 18312006 Sb. "), na
základě zadání, které bylo schváleno na 8. zasedání Zastupitelstva obce Kujavy dne 25.10.2012,
pořídil v souladu s § 50 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. zpracování Návrhu zrněny č. 1 Územního
plánu Kujavy a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem, příslušnými obcemi a veřejností
dle § 50 odst.2 ,3 a 7 zákona č. 183/2006 Sb. a oznamuje tímto dle § 52 ost.1 zákona č. 18312006
Sb. v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon č. 50012004 Sb.") zahájení řízení o územním plánu
Návrhu změny č. 1Územního plánu Kujavy.
Veřejné projednání

návrhu opatření obecné povahy "Návrhu změny č. 1Územního plánu
Kujavy" se bude konat dne 20.11.2013 v 15:00 hodin
v obecním sále v Kujavách č.p. 200

Dle ustanovení § 52 ost.1 a 3 zákona č. 18312006 Sb. a s odkazem na § 20 zákona č. 18312006 Sb.
bude Návrh zrněny č. 1 Územního plánu Kujavy 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 27.11.2013.
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 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
•
ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce do dne konání veřejného projednání
v obci, tj. na Obecním úřadě Kujavy, Kujavy 86, 74244 Kujavy v kanceláři starostky obcedenně, v pondělí a středu od 8:00 do 11:30 a od 13:00 do 17:00 hodin, úterý a čtvrtek od 9:00
do 11:30 a 13:00-14:00 hodin a v pátek od 9:00-11:00 hodin.
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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.kujavy.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. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Dle ustanovení § 52 odst. 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.
Připomínky, námitky a stanoviska zasílejte výhradně na adresu pořizovatel:
Městský úřad Bílovec
odbor životního prostředí a územního plánování
17. listopadu 411,74301 Bílovec.
Upozornění:
Tato veřejná vyhláška bude vyvesena v termínu od 18.10.2013 do 28.11.2013 na úřední desce
Městského úřadu Bílovec a na úřední desce Obecního úřadu Kujavy. VzWedem k velkému rozsahu
textové a grafické části návrhu změny č. 1 Územního plánu Kujavy je na úřední desce Městského
úřadu Bílovec a úřední desce Obecního úřadu Kujavy 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. 50012004 Sb. je úplné znění návrhu včetně odůvodnění zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup a to rovněž v termínu od 18.10.2013 do 28.11.2013.

Ing. Darja Vavříková
vedoucí odboru životního prostředí
a územního plánování

V~ěše~~ ~~ úředt4esce:
Evidenční číslo:
Vyvěšeno dne ...

.

~fJ.o.:.cljJ!j

Sňato dne

.

podpis oprávněné osoby vč. razítka
Vyvěšeno na elek~cké
Evidenční číslo: .. 9..'1.ť/.
Vyvěšeno dne ..

cP..1..1P

úřad ní desce:

.

~.ťJ

Sňato dne

.

podpis oprávněné osoby vč. razítka

Digitálně podepsal Darja Vavříková
Datum: 16.10.2013 14:50:31 +02:00

Strana 2

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 zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha
4. Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha
5. Obvodní báňský úřad Ostrava, P.O.Box 103, Veleslavínova 18, 72803 Ostrava
6. Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 16000 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, 70030 Ostrava
10. Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 17034 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
Krajský úřad
14. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury,
28. října 117, 702 18 Ostrava
Obec pro kterou je ÚPD pořizován:
15. Obec Kujavy, Kujavy 86, 74244 Kujavy
Sousední obce
16. Obec Pustějov, Pustějov 54, 74243 Pustějov
17. Obec Bílov, 74301 Bílovec
18. Obec Hladké Životice, Hlavní 208, 74247 Hladké Životice
19. Město Fulnek, nám. Komenského 12, 74245 Fulnek
Dále obdrží:
20. Urbanistické středisko s.r.o., Ing. arch. Fusková, Spartakovců 3, 708 00 Ostrava
21. pro veřejnost - vyvěšením na úřední desce obce
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