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Veřejná vyhláška

Oznámení veřejného projednání návrhu změny č. 13 ÚPN SÚ Dolní Bečva

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování jako úřad územního
plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 písmo c) zákona č.183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

oznamuje

v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 a § 22 stavebního zákona

verejne projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č. 13 územního plánu sídelního
útvaru Dolní Bečva s odborným výkladem, které se koná

v úterý 8.6.2010 v 08:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm,
Letenská 1918 (budova vedle Polikliniky v Rožnově pod Radhoštěm).

Předmětem návrhu změny č. 13 územního plánu SÚ Dolní Bečva jsou následující lokality, u kterých je
řešena změna způsobu využití území:

ZM 13/9

plocha technické vybavenosti - T
plocha pro bydlení rozptýlené s možností chovu domácího zvířectva - B
plocha pro bydlení rozptýlené s možností chovu domácího zvířectva - B
plocha pro bydlení rozptýlené s možností chovu domácího zvířectva - B
plocha bydlení - BC, plocha občanské vybavenosti - OV
plocha bydlení - BC (doplnění regulativu o přípustné činnosti - výrobní
služby)
plocha bydlení - BC

ZM 13/2
ZM 13/3
ZM 13/5
ZM 13/6
ZM 13/7
ZM 13/8

Do návrhu změny č. 13 územního plánu sídelního útvaru Dolní Bečva je možno nahlédnout po dobu 30
dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky u pořizovatele na Městském úřadě Rožnov pod Radhoštěm,
odbor výstavby a územního plánování, Letenská 1918, kancelář č. 110, na Obecním úřadě Dolní Bečva a
na www.roznov.cz.

Veřejná vyhláška se považuje za doručenou 15. den po jejím vyvěšení na úřední desce Městského úřadu
Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 1918 a na úřední desce Obecního úřadu Dolní Bečva. Za den
vyvěšení se považuje den, ve kterém byla písemnost na úřední desce vyvěšena později.

Námitky proti návrhu změny č. 13 územního plánu sídelního útvaru Dolní Bečva mohou v souladu s § 52
odst. 2 stavebního zákona podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti ve
smyslu ustanovení § 23 stavebního zákona (dotčené osoby).
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Nejpozději při veřejném projednání muze dle § 52 odst.3 stavebního zákona každý uplatnit své
připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Dotčené orgány uplatní na závěr. veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně,
opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

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

otisk úředního razítka

Ing. Věra Štěpánová
samostatný odborný referent územního plánování

Lhůta pro vyvěšení: prosíme vyvěsit na dobu min. 15+30 dnů a zároveň zveřejnit způsobem umožňujícím
dálkoVÝ přístup (www.roznov.cz, www.dolnibecva.czl.
Veřejná vyhláška musí být vyvěšena i v den veřejného projednání, to je poslední den, kdy
se mohou uplatnit připomínky a námitky.
Po sejmutí veřejné vyhlášky z úřední desky prosíme o její potvrzení a zaslání zpět na
naši adresu.

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

Sejmuto dne:

Vyvěšení, zveřejnění umožňující dálkový přístup a sejmutí provedl:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží:
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