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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ
návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu města Odry

Městský úřad Odry, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle
§ 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), v návaznosti na ust. § 5 odst. 1 a 2 stavebního zákona, na základě rozhodnutí
zastupitelstva města zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným
zastupitelem návrh zadání změny č. 3 Územního plánu města Odry a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního
zákona oznamuje jeho projednávání.
Návrh zadání změny č. 3 Územního plánu města Odry bude dle ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona
vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení o projednávání
zadání na úřední desce:
1. na Městském úřadu Odry, stavebním úřadu, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry, v kanceláři č.
211 - denně - v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin a
pátek od 8:00 do 13:00 hodin
ode dne 2. dubna 2012 do dne 2. května 2012
Projednávaný návrh zadání změny č. 3 Územního plánu města Odry bude po uvedenou dobu rovněž
zveřejněn na webových stránkách MěÚ Odry – www.odry.cz pod odkazem územní plánování –
projednávané dokumentace.
Podle ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý (veřejnost - občané, fyzické a právnické osoby)
uplatnit své připomínky ve lhůtě do 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení o zahájení projednávání
návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu města Odry na úřední desce - tj. do 2. května 2012.
Připomínky lze ve stanovené lhůtě uplatnit písemně na adrese: Městský úřad Odry, stavební úřad,
Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry.
Podle ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené orgány a krajský úřad do 30 dnů ode dne
obdržení návrhu zadání uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze
zvláštních právních předpisů a požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí
včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu.
Ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení návrhu zadání mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední
obce.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k
připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
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Poučení:
Podle ust. § 47 odst. 4 stavebního zákona pořizovatel, tj. MěÚ Odry, stavební úřad, ve spolupráci
s určeným zastupitelem města Odry na základě uplatněných požadavků a podnětů po projednání upraví
návrh zadání změny č. 3 Územního plánu města Odry a předloží jej ke schválení Zastupitelstvu Města
Odry.
„otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Pinkasová
vedoucí stavebního úřadu MěÚ Odry

Vyvěšeno dne: 2.4.2012

Sejmuto dne: 2.5.2012

…………………………………………………………………
Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby + razítko

Rozdělovník k oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu města
Odry:
A. Dotčené orgány, jejichž zájmů se řešení územního plánu dotýká, a krajský úřad:
1. Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3
2. Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy IX, IDDS: 9gsaax4
3. Obvodní báňský úřad Ostrava, P.O.BOX 103, IDDS: da5adv2
4. Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Nový Jičín, IDDS: yphaax8
5. Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f
6. Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, IDDS: hjyaavk
7. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive
8. Městský úřad Odry, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry –
koordinované stanovisko
9. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, IDDS: 8x6bxsd
B. Ostatní orgány a organizace, jejichž zájmů se řešení územního plánu dotýká:
10. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., IDDS: 4xff9pv
11. ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: qihdk9n
12. Správa železniční dopravní cesty, s.o., IDDS: uccchjm
13. České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
14. Česká geologická služba, správa oblastních geologů, IDDS: siyhmun
15. Česká geologická služba, Geofond, IDDS: k2fabc5
16. Povodí Odry, s.p., IDDS: wwit8gq
17. Lesy ČR, s.p., IDDS: e8cfsn
18. SMP Net, s.r.o., IDDS: xe922jj
19. RWE Transgas Net, s.r.o., P.O.BOX 166, IDDS: 8ecyjt9
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C. Sousední obce:
20. Město Fulnek, IDDS: 7fsbqty
21. Město Vítkov, IDDS: 3seb39i
22. Město Hranice, IDDS: q8abr3t
23. Městys Suchdol nad Odrou, IDDS: fakba7w
24. Obec Vražné, IDDS: cpgar52
25. Obec Mankovice, IDDS: tmjbxjh
26. Obec Jakubčovice nad Odrou, IDDS: 49zb3n7
27. Obec Heřmánky, IDDS: 9gkaxma
28. Obec Heřmanice u Oder, IDDS: a2ibmr6
29. Městys Spálov, IDDS: rf3bbdf
30. Obec Jindřichov, IDDS: ai6bwfw
D. Obec, pro kterou je změna územního plánu pořizována:
31. Město Odry, zastoupeno odborem správy nemovitého majetku MěÚ Odry, Masarykovo náměstí
č.p. 16/25, 742 35 Odry
E. Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednávání návrhu zadání k vyvěšení na úřední desce:
32. Městský úřad Odry, městské informační centrum, Masarykovo náměstí č.p. 25, 742 35 Odry
Oznámení se zveřejní po dobu 30 dnů na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na
webových stránkách pořizovatele: www.odry.cz pod odkazem „úřední deska“

