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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy č. 1/2012

Územního plánu Dolní Bečva

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování - úřad územního plánování
(dále jen .pořizovatel") jako orgán obce příslušný dle § 6 odst. 1 písmo 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 § 52 odst. 1 a § 20 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s částí šestou - §
171 a následujícími zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád") místo a dobu konání veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné
povahy č. 1/2012 - Územního plánu Dolní Bečva (dále jen "návrh").

V souladu s ustanovením § 22 odst.1 stavebního zákona pořizovatel nařizuje veřejné projednání návrhu
na

17.7.2012 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Bečva

Předmětem opatření obecné povahy je nový územní plán se stanovením koncepce rozvoje území.
Návrh je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky u pořizovatele
na Městském úřadě Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, Letenská 1918,
kancelář č. 214 a u obce Dolní Bečva. Úplné znění návrhu je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup na stránkách 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.

Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky.
Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti dle § 23 mohou uplatnit své námitky. Námitky musí
splňovat požadavky stanovené § 52 odst. 3 stavebního zákona, t.j. odůvodnění námitky, údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.

Stanoviska, námitky a připomínky se dle § 22 odst.3 stavebního zákona uplatňují písemně a musí být
opatřeny identifikačními údaji ve smyslu ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád ve
znění pozdějších předpisů, a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám.
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K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Ke stanoviskům, připomínkám a námitkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad
územního rozvoje, se nepřihlíží.

Adresa pro doručování stanovisek, připomínek a námitek:
Městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm, Letenská 1918, odbor výstavby a územního plánování.

otisk úředního razítka

Ing. Věra Štěpánová
samostatná odborná referentka územního plánování

Lhůta pro vyvěšení: Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy
Územního plánu Dolní Bečva - bude vyvěšena na úřední desce MěÚ Rožnov pod
Radhoštěm a OÚ Dolní Bečva po dobu min. 45 dnů a zároveň bude zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup (www.roznov.cz, www.dolnibecva.cz).

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 - OV a UP, Letenská 1918, Rožnov pod Radhoštěm

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

Vyvěšeno dne: l.q.5 -iAlRJ

Sejmuto dne: N'- if· ~ C 1

Vyvěšení, sejmutí a zveřejnění umožňující dálkový přístup provedl:

OBECNí ÚŘAD
75655 DOLNí BEČVA
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Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

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



Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Ověřuji pod pořadovým číslem 33867081-14769-120529132026, že tento dokument v listinné podobě, který
vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě nebyl podepsán.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Obec Dolní Bečva

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
29.05.2012 /
Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Jana Vavřínová

Otisk úředního razítka:
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33867081-14769-120529132026

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový
přístup na adrese https://IVIVIV.czechpoint.czloverovacidolozky.


