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Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení projednávání návrhu
Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Bečva za období 11/2016 – 12/2021
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor strategického rozvoje a projektů, oddělení územního
plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 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
projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Bečva za období 11/2016 – 12/2021 (dále
jen „Zprávy o uplatňování“).
Pořizovatel v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č.500/2006 Sb.
O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, dále za použití § 47 odst. 1 a 2 stavebního zákona zpracoval návrh Zprávy
o uplatňování územního plánu Dolní Bečva za období 11/2016 – 12/2021. Součástí této Zprávy
o uplatňování jsou pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu v rozsahu zadání změny
č. 2 územního plánu Dolní Bečva.
Předmětem Zprávy o uplatňování Územního plánu Dolní Bečva za období 11/2016 – 12/2021 je
vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení podmínek, na základě kterých byl územní
plán vydán. Návrh zadání změny č. 2, obsahující 26 požadavků na změnu územního plánu, stanoví
hlavní cíle a požadavky na rozvoj řešeného území, požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů
a problémů v území a požadavky na obsah a rozsah návrhu změny č. 2 územního plánu.
Návrh zprávy o uplatňování je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele - na Městském úřadě
v Rožnově pod Radhoštěm, odboru strategického rozvoje a projektů, oddělení územního plánování,
Letenská 1918, kancelář č. 209, na Obecním úřadě Dolní Bečva a na stránkách www.roznov.cz / Městský
úřad / Odbory a oddělení / Odbor strategického rozvoje a projektů / Územní plánování / Územní plán
Dolní Bečva / Zprávy o uplatňování po dobu 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky.
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 písemnost na úřední desce vyvěšena později.
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Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit své připomínky, k později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.
Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm,
Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ID datové schránky: epqbwzr.

otisk úředního razítka

Ing. Věra Štěpánová, v.r.
samostatná odborná referentka územního plánování
Lhůta pro vyvěšení:

prosíme vyvěsit na dobu 15 + 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm,
Letenská 1918, a Obecního úřadu Dolní Bečva a zároveň zveřejnit způsobem umožňující dálkový
přístup (www.roznov.cz a www.dolnibecva.cz). Po sejmutí veřejné vyhlášky z úřední desky prosíme o
její potvrzení a zaslání zpět na naši adresu.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (na 15 + 15 dnů)
Vyvěšeno dne:

………………

Sejmuto dne:

………………

Vyvěšení, sejmutí a zveřejnění umožňující dálkový přístup provedl:

………………………………………………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží:
Obecní úřad Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f, Dolní Bečva č.p. 340, 756 55 Dolní Bečva
MěÚ Rožnov p.R., Odbor finanční, Masarykovo nám. č.p. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

