MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
Naše č.j.:
Spis. značka:

ÚPSŘ/52252/2021/Zu
59327/2013 ÚP Hodslavice

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Ing. Hana Zubková
556 768 323

Datum:

13.05.2021

hana.zubkova@novyjicin.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení opakovaného řízení a konání opakovaného
veřejného projednání návrhu Územního plánu Hodslavice
v rozsahu provedených úprav
Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního
plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Hodslavice, příslušný podle
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“), zahajuje dle
ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171 – 174 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, opakované řízení o upraveném a
posouzeném návrhu územního plánu, neboť s odvoláním na ustanovení § 53 odst. 2 stavebního
zákona došlo na základě vyhodnocení výsledků předešlého veřejného projednání k podstatné
úpravě návrhu územního plánu. Upravený návrh územního plánu nebylo dle stanoviska
příslušného úřadu a příslušného orgánu ochrany přírody nutno posuzovat z hlediska vlivů na
životní prostředí, nebylo tudíž potřeba upravovat vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Opakované veřejné projednání tedy proběhne pouze v rozsahu provedených úprav návrhu
územního plánu po veřejném projednání. Jejich rozsah je zřejmý v kap. E.3) textové části
odůvodnění územního plánu zpracované projektantkou (“Územní plán Hodslavice, II. Odůvodnění,
II.A. Textová část“).
Opakované veřejné projednání
upraveného návrhu Územního plánu Hodslavice
se uskuteční dne 16. 6. 2021 v 17:00 hodin
ve Společenském domě, Hodslavice č.p. 4
Veřejnost a dotčené orgány mají možnost, dle ustanovení § 20 odst. 1 stavebního zákona,
seznámit se s upraveným návrhem územního plánu včetně odůvodnění v době ode dne
vyvěšení veřejné vyhlášky tj. od 17. 5. 2021 do 23. 6. 2021
 v tištěné podobě
- u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního
řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín, v kanceláři č. 040, (v úředních hodinách,
jinak dle dohody na tel.: 556 768 323)
- u obce na Obecním úřadě v Hodslavicích, Hodslavice č.p. 211, 742 71 Hodslavice,
v zasedací místnosti OÚ (v úředních hodinách a po dohodě na tel.: 556 731 656, příp.
720 998 835),
BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB, a. s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 19-326801/0100 (příjmy)
č. ú.: 326801/0100 (výdaje)
IČO: 0029812
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v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup
- u pořizovatele na webové adrese http://www.novy-jicin.cz v části Městský úřad – Územní
plánování – Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace – Obec Hodslavice – odkaz
http://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/aktualne-porizovane-uzemne-planovaci-dokumentace/

-

u obce na webové adrese https://www.hodslavice.cz v části Obecní úřad – Územní plán obce –
odkaz https://www.hodslavice.cz/uzemni-plan-obce

Upozornění:
Podle ustanovení § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného
veřejného projednání tj. do 23. 6. 2021 mohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, dotčené orgány a krajský úřad
jako nadřízený orgán stanoviska a každý své připomínky a to jen k částem řešení, které byly od
předešlého veřejného projednání změněny.
V námitkách se musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
a vymezit území dotčené námitkou.
Písemná stanoviska, připomínky a námitky lze uplatnit do 23. 6. 2021 u pořizovatele
- poštou na adrese Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního
řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín,
- prostřednictvím datové schránky „ywmb4nc“,
- prostřednictvím elektronické podatelny e-podatelna@novyjicin.cz se zaručeným
elektronickým podpisem,
- osobním podáním na podatelně úřadu pořizovatele na adrese budova MěÚ, Divadelní
1, Nový Jičín.

Písemná podání musí být opatřena identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Nepřihlíží se také ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto
při vydání Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
K opakovanému veřejnému projednání jsou přizváni obec Hodslavice, dotčené orgány, krajský úřad a
sousední obce. Oprávněný investor, zaznamenaný v seznamu oprávněných investorů vedeném
krajským úřadem, je vyrozuměn v souladu s ustanovením § 23a odst. 1 stavebního zákona.
Při opakovaném veřejném projednání podá projektantka odborný výklad upravené územně
plánovací dokumentace v rozsahu provedených úprav.

“otisk razítka“

Ing. Hana Zubková, v.r.
oprávněná úřední osoba

Digitálně podepsal
Ing. Hana Zubková
Datum: 2021.05.13
15:20:38 +02'00'

Vyvěšeno: 17. 5. 2021
Sejmuto nejdříve: 24. 6. 2021
a současně zveřejněno na elektronické úřední desce
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB, a. s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 19-326801/0100 (příjmy)
č. ú.: 326801/0100 (výdaje)
IČO: 00298212
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