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Zpracoval I,

Mě tský-ťJřaa-Rozno-v-poď adhoštěm, odbor výstavby a územního plánování jako úřad územního
plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 písmoc) zákona č.183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje

v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 stavebního zákona a v návaznosti na § 48 odst. 2 stavebního
zákona veřejné projednání konceptu územního plánu Dolní Bečva, spojené s výkladem, které se koná

v pondělí 26.04.2010 v 9:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Dolní Bečva.

Koncept územního plánu Dolní Bečva řeší celé katastrální území obce Dolní Bečva.
Na základě schváleného zadání bylo zpracováno vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí ve
smyslu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Koncept územního plánu Dolní Bečva je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne
doručení veřejné vyhlášky u pořizovatele (MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního
plánování, dveře č. 110) a na obci Dolní Bečva. Veřejná vyhláška se považuje za doručenou 15. den po
jejím vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a na úřední desce Obecního
úřadu Dolní Bečva. Za den vyvěšení se považuje den, ve kterém byla veřejná vyhláška vyvěšena později.

Do 15 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky.

Ve stejné době mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky.
Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně,
opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Své připomínky a námitky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Rožnov pod
Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

otisk úředního razítka

Ing. Věra Štěpánová
samostatný odborný referent územního plánování
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Lhůta pro vyvěšení:
Prosíme vyvěsit min. 30 dnů před veřejným projednáním a sejmout až po uplynutí 15 dnů po veřejném projednání
a zároveň zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.roznov, www.dolnibecva)

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:

Sejmuto dne

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

OBECNí ÚŘAD
756 55 DOLNí BEČVA
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Obdrží:

OÚ Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f
MěÚ Rožnov p.R., Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm


