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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU
HORNÍ BLUDOVICE, VYDÁVANÉHO FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje, jako úřad územního plánování příslušný podle
ust. § 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“) oznamuje v souladu s ust. § 55 odst.1
a ust.§ 52 stavebního zákona a v souladu s ust. § 172 zákona č.500/2004 Sb., správní řád v platném
znění (dále jen „správní řád“), zahájení řízení o změně č. 2 Územního plánu Horní Bludovice.
Úplné znění návrhu změny je k veřejnému nahlédnutí ve smyslu ust. § 20 stavebního zákona a ust.
§ 172 správního řádu k dispozici od prvního dne vyvěšení této veřejné vyhlášky do 7 dnů ode dne
konání veřejného projednání, tj. od 13.10. 2017 do 23.11.2017 a to:






v tištěné podobě
u pořizovatele tj. na Magistrátu města Havířova – odboru územního rozvoje, Svornosti 2,
Havířov – Město, v 6. patře budovy A, dveře č. 621, denně: v pondělí a středu od 8,00 do 17,00
hodin, úterý a čtvrtek od 8,00 do 14,00 hodin a pátek od 8,00 do 13,00 hodin.
v obci, tj. na Obecním úřadě Horní Bludovice, v úředních hodinách, tj. v pondělí a středu
v době od 8,00 do 12,00 hodin, a od 12,30 do 17,00 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek v době od
8,00 do 12,00 hodin.
v elektronické podobě
na internetové adrese: www.havirov-city.cz pod odkazem - Magistrát – Úřední deska
na elektronické úřední desce obce Horní Bludovice : www.hornibludovice.cz pod odkazem
Úřední deska.

Veřejné projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu Horní Bludovice dle ust. §52 odst.1
stavebního zákona se uskuteční 15. 11. 2017 (středa) v 16: 00 hodin v sále Obecního úřadu Horní
Bludovice.
Podle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu změny č. 2 Územního plánu
Horní Bludovice podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný
investor a zástupce veřejnosti (dále jen „dotčené osoby“) a to nejpozději do 7 dnů ode dne
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veřejného projednání, tj. do 23.11. 2017. V námitkách musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Podle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj.
do 23.11. 2017, může každý uplatnit své připomínky. Připomínky musí splňovat náležitosti podání
podle ust. § 37 správního řádu, tj. musí být patrno, kdo připomínku uplatňuje, které věci se týká, a co
se navrhuje.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě svá stanoviska k částem
řešení, které byly od společného jednání změněny.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydávání Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje, se nepřihlíží.
Při veřejném projednání se dle ust.§ 22 odst. 3 stavebního zákona stanoviska, námitky a připomínky
uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje a
připojí se k záznamu o průběhu veřejného projednání.

Ing. arch. Karel Mokroš
vedoucí odboru územního rozvoje

Příloha k tomuto oznámení o veřejném projednání na internetu:
Návrh změny č. 2 Územního plánu Horní Bludovice

Změna č. 2 Územního plánu Horní Bludovice obsahuje:
I. Textovou část, včetně odůvodnění (15 stran textu) a včetně přílohy č.1 s návrhem právního stavu
textové části I. ÚP Horní Bludovice po změně č.2 (11 listů přílohy č.1)
I. Grafickou část změny č.2 :
1výřez výkresu I.2.a) Výkres základního členění území
1 výřez z výkresu I.2.b) Hlavní výkres – urbanistická koncepce
1 výřez z výkresu I.2.c) Hlavní výkres – koncepce dopravní infrastruktury
1 výřez z výkresu I.2.d) Hlavní výkres – koncepce vodního hospodářství
1 výřez z výkresu I.2.e) Hlavní výkres – koncepce energetiky a spojů
1 výřez z výkresu I.2.f) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
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Grafická část odůvodnění změny č.2 ÚP Horní Bludovice :
Výkres II.2.a) - Koordinační výkres
Výkres II.2.c) - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
Grafická část je zpracována jako průsvitky – příložky se zákresem navrženého řešení změny č.2, které
se přiloží na výkresy platného územního plánu , kromě výkresu II.2.c), který je zpracován na papír
v rozsahu změny č.2. Všechny výkresy jsou zpracovány v měřítku výkresů územního plánu 1:5000.

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena způsobem v místě obvyklém nejpozději od 13.10. 2017 do 23. 11.
2017!
Veřejná vyhláška se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup (§ 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb.,
správní řád. Zveřejnění oznámení je na internetové adrese www.havirov-city.cz pod odkazem – Magistrát –
Úřední deska. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

……………………………………………………..
Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby + razítko
Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Havířova.

Doručí se:
 veřejnosti veřejnou vyhláškou
 dotčeným orgánům a sousedním obcím jednotlivě (přes datové schránky)

Rozdělovník:
1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury,
28.října 117, 702 18 Ostrava
I. Dotčené orgány:
2. Ministerstvo ŽP ČR, OVSS IX, , České Legie 5, 702 00 Ostrava
3. Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor surovinové politiky, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
4. Ministerstvo dopravy ČR, odbor strategie, nábřeží L. Svobody 12/22, 110 15 Praha 1
5. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3,
6. Obvodní báňský úřad, poštovní schránka 103, Veleslavínova 18, 728 03 Ostrava 1,
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7. Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha,
8. KHS Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Karviná, Těreškovové 2206, 734 01 Karviná Mizerov
9. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 28.října 117, 702 18 Ostrava
10. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor ŽP a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava
11. HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, Ostravská 883, 733 01 Karviná Fryštát
12. Magistrát města Havířova
- odbor životního prostředí
13.
- stavební a silniční správní úřad - státní památkové péče
- oddělení dopravy –
2x
II. Orgány územního plánování sousedních územních obvodů:
14. Obec Těrlicko, 735 42 Těrlicko
15. Obec Kaňovice čp.33, 739 36 Kaňovice
16. Obec Žermanice 48, 739 39 Žermanice
17. Obec Bruzovice, 739 36 Bruzovice 214
18. Statutární město Havířov – odbor správy a rozvoje majetku, Svornosti 2, Havířov - Město
19. Obec Horní Bludovice, 739 37 Horní Bludovice

Ostatní:
20. Ateliér Archplan Ostrava s.r.o., Ing. arch. Miroslav Hudák, Martinovská 3168/48, 72300 Ostrava - Martinov
21. Mgr. Iva Baronová, Horní Bludovice čp.381, 739 37 Horní Bludovice, určená zastupitelka
22. Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad, p. M. Pokorná 2x
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