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Dle rozdělovníku

Oznámení řízení a veřejného projednání návrhu Územního plánu Petrovice a Vyhodnocení
předpokládaných vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území
Městský úřad Krnov, odbor výstavby (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen
„stavební zákon“) pořizuje na žádost obce Petrovice Územní plán Petrovice.
Pořizovatel oznamuje podle § 52 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona 500/2004 Sb., o správním
řízení, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen “správní řád”) zahájení řízení o Územním plánu
Petrovice a konání veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Petrovice
a Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Petrovice na udržitelný rozvoj území.
Veřejné projednání
upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu PETROVICE a Vyhodnocení
předpokládaných vlivů Územního plánu Petrovice na udržitelný rozvoj území s odborným
výkladem se bude konat v pondělí dne 19. prosince 2016 v 16:30 hod. v zasedací místnosti OÚ
Petrovice.
Upravený a posouzený návrh územního plánu (dále též jen "návrh ÚP") a Vyhodnocení
předpokládaných vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území jsou vystaveny v tištěné podobě k veřejnému
nahlédnutí ode dne vyvěšení tohoto oznámení do dne konání veřejného projednání na Obecním úřadu
Petrovice a na Městském úřadu Krnov, odboru výstavby. Dále je upravený a posouzený návrh ÚP
Petrovice a Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území ve stejné lhůtě k
nahlédnutí na webových stránkách města Krnov (www.krnov.cz – „Město Krnov“- „strategie a
koncepce“ - „územní plánování“ - „Projednávaná ÚPD“) a obce Petrovice (www.petrovicebr.cz pod
odkazem „ÚŘAD A SAMOSPRÁVA“ → „Územní plán“).
Územní plán je pořízen na celé správní území obce Petrovice, tj. katastrální území Petrovice ve
Slezsku.
Podle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona mohou nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání
- vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti uplatnit proti návrhu územního plánu písemné námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění námitky, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a
vymezit území dotčené námitkou. Námitky musí v souladu s ustanovením § 37 správního
řádu obsahovat identifikační údaje osoby, která námitku uplatňuje a musí být opatřené
podpisem osoby, která námitku uplatňuje.
- ve stejné lhůtě může každý uplatnit proti návrhu územního plánu písemně připomínky,
které musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která připomínku
uplatňuje. Rovněž doporučujeme vymezit území dotčené připomínkou na grafické příloze.

Strana č. 1 k č.j.: KRNOOV-60802/2016 piev

-

dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska
k částem řešení, které byly od společného jednání měněny (viz. Textová část odůvodnění
územního plánu kap. C.2 a H.4).

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Připomínky, námitky a stanoviska se uplatňují písemně na adresu: Městský úřad Krnov, odbor
výstavby, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov.

Eva P í c o v á
oprávněná úřední osoba, služební
číslo 0142

Rozdělovník :
Obec, pro níž je ÚP pořizován
 Obec Petrovice 34, 793 84 Janov u Krnova

Nadřízený orgán ÚP
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
Dotčené orgány:
1. MDS ČR, nábřeží L. Svobody 12/22, 110 15 Praha 1
2. Státní pozemkový úřad, Praha
3. MŽP ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
4. MŽP ČR, odbor výkonu státní správy IX, Českých legií 5, 702 00 Ostrava 1
5. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha
6. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava 2
7. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7,702 00 Ostrava
8. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,Výškovická 40, 700 44 Ostrava -Zábřeh
9. MO ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Brno se sídlem
Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno- Židenice
10. Krajská veterinární správa SVS pro MSK, Na Obvodu 51 , 703 00 Ostrava- Vítkovice
11. Obvodní báňský úřad, Veleslavínova 18, PO Box 103, 728 03 Ostrava 1
12. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
13. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha-Nové Město
14. MěÚ Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Sousední obce
15.
16.
17.
18.

Město Zlaté Hory
Obec Heřmanovice,
Město Janov
Město Město Albrechtice
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