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Veřejnost vyvěšením na úřední desce:
Magistrátu města Opavy
Obecního úřadu obce Štítina

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Magistrát města Opavy, odbor výstavby a územního plánování, oddělení územního plánování, jako
úřad územního plánování příslušný dle ustan. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Štítina, dle ustan. § 52
odst. 1 a § 55b odst.1 a 2 stavebního zákona za použití § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v rámci řízení o územním plánu
oznamuje konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Štítina– změny č. 2,
pořizované zkráceným postupem.
Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 9. 8. 2021 od 16.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Štítině.
Návrh Územního plánu Štítina-změna č. 2 bude k veřejnému nahlédnutí do 16. 8. 2021. Vzhledem
k velkému rozsahu návrhu územního plánu není možné úplné znění zveřejnit na úřední desce,
proto je umožněno nahlížet do dokumentace na uvedených místech (vždy v úředních hodinách)
a způsobem umožňujícím dálkový přístup ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky:
1) obecní úřad Štítina
2) Magistrát města Opavy – odbor výstavby a územního plánování, oddělení územního plánování,
pracoviště Krnovská 71, budova C, 2. poschodí – kancelář č. 218
3) webové stránky https://www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/rozvoj-mesta/uzemniplanovani/uzemni-plany-projednavane/z2-uzemni-plan-stitina.html , které umožňují dálkový
přístup dle ustan. § 172 odst. 2 správního řádu.
V souladu s ustan. § 55b odst. 2 stavebního zákona mohou písemné námitky proti návrhu podat
pouze dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona (tj. vlastníci pozemků a staveb
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dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti), a to nejpozději do 7 dnů
ode dne veřejného projednání (tj. do 16. 8. 2021).
V námitkách musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezeno území dotčeno námitkou.
Dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu se oznámení veřejného projednání
zasílá jednotlivě.
V souladu s ustan. § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání (tj. do 16. 8. 2021) může každý uplatnit své připomínky.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad
územního rozvoje, se nepřihlíží.
Stanoviska zasílejte výhradně na adresu pořizovatele tj.:
Magistrát města Opavy
odbor výstavby a územního plánování
oddělení územního plánování
Horní náměstí 69
pracoviště Krnovská 71 C
746 01 Opava

Ing. Hana Božková
referent oddělení územního plánování

Potvrzení o vyvěšení na úřední desce a způsobem, umožňující dálkový přístup po dobu min. 15
dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne :

Razítko, podpis
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