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Obecního úřadu Štítina
Magistrátu města Opavy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Magistrát města Opavy, odbor výstavby a územního plánování, oddělení územního plánování, jako
úřad územního plánování příslušný podle 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, v souladu
s ustan. § 55 odst. 1 a za přiměřeného použití § 47 odst. 2 stavebního zákona, za použití § 25
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
doručuje
návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Štítina.
Zpráva o uplatňování územního plánu Štítina bude zveřejněna ode dne vyvěšení této veřejné
vyhlášky na úřední desce a je umožněno také do ní nahlížet na uvedených místech (vždy
v úředních hodinách):
1. na obecním úřadu ve Štítině, 747 91
2. na magistrátě města Opavy, odboru výstavby a územního plánování, pracoviště Krnovská
71 C, kancelář č. 218
3. na elektronické úřední desce magistrátu města Opavy, která je dostupná na stránkách
www.opava-city.cz.
Do 15 dnů ode dne doručení této vyhlášky, tj. do 25. 5. 2022 může každý u pořizovatele uplatnit
písemné připomínky k doručenému návrhu zprávy. Dotčeným orgánům, sousedním obcím
a krajskému úřadu se návrh zasílá jednotlivě.
K vyjádřením, podnětům a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, e-mail: info@opava-city.cz, http://www.opava-city.cz
Úřední hodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-11 12-17, ČT: 8-11 12-14, PÁ: 8-11 12-14
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)

Písemné připomínky zasílejte výhradně na adresu pořizovatele:
Magistrát města Opavy
odbor výstavby a územního plánování
pracoviště Krnovská 71 C
Horní nám. 69
746 01 Opava

Ing. Hana Božková
referent oddělení územního plánování
odboru výstavby a ÚP

Potvrzení o vyvěšení na fyzické úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu
min. 15 dnů. V souladu s ustan. § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po dni vyvěšení
se písemnost považuje za doručenou.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

razítko, podpis:

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, e-mail: info@opava-city.cz, http://www.opava-city.cz
Úřední hodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-11 12-17, ČT: 8-11 12-14, PÁ: 8-11 12-14
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
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