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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 VELKÉ PAVLOVICE 

 

Městský úřad Velké Pavlovice, jako pořizovatel ve smyslu ust. § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 

Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“)  

DORUČUJE 

v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 a § 52 odst. 1 stavebního zákona a ustanoveními § 171 

až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 

řád“) Návrh změny č. 2 Územního plánu Velké Pavlovice a Vyhodnocení vlivu změny č. 2 

ÚP Velké Pavlovice na udržitelný rozvoj území.  

Vzhledem k tomu, že rozsah dokumentací není možné zveřejnit na úřední desce v úplném 

znění, stanovuje pořizovatel v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu, místo 

a lhůtu k seznámení se s jejich obsahem.  

Veřejné nahlédnutí do Návrhu změny č. 2 ÚP Velké Pavlovice a Vyhodnocení vlivu 

změny č. 2 ÚP Velké Pavlovice na udržitelný rozvoj území bude umožněno v souladu 

s ustanovením § 52 odst.1 stavebního zákona v termínu od vyvěšení této veřejné vyhlášky tj. 

v období od 16.10.2019 do 26.11.2019 na MěÚ Velké Pavlovice (zejména v úřední dny 

pondělí a středa 7.30 – 11.00 a 11.30 – 17.00). Dálkový přístup k úplnému znění návrhu 

a vyhodnocení vlivu je zajištěn na elektronické úřední desce města Velké  Pavlovice   

(www.velke-pavlovice.cz / úřední deska) . 

Současně pořizovatel v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 a § 52 odst. 1 stavebního zákona 

oznamuje, že  

Veřejné projednání Návrhu změny č. 2 ÚP Velké Pavlovice a Vyhodnocení vlivu změny 

č. 2 ÚP Velké Pavlovice na udržitelný rozvoj území 

(která je pořizována zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona) 

se uskuteční v úterý 19.11.2019 v 16:00 hodin  

http://www.praceubrna.cz/


v zasedací místnosti MěÚ Velké Pavlovice, Nám. 9. května 40, 691 06 Velké Pavlovice 

Ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona může každý nejpozději do 7 dnů ode dne 

veřejného projednání (tj. do 26.11.2019 včetně) uplatnit své připomínky a dotčené osoby 

podle § 52 odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru 

nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit 

údaje podle katastru nemovitostí se nevztahují na zástupce veřejnosti. Námitky proti Návrhu 

změny č. 2 ÚP Velké Pavlovice mohou dle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona podat 

pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 

veřejnosti.  

Dle ustanovení § 55b odst. 2 stavebního zákona dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne 

veřejného projednání svá stanoviska. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám 

a námitkám se nepřihlíží. 

Dle ustanovení § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují 

písemně, musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. 

Připomínky, námitky a stanoviska zasílejte výhradně na adresu pořizovatele: Městský úřad 

Velké Pavlovice, Nám. 9. května 40, 691 06 Velké Pavlovice. 

Projektantem návrhu změny č. 2 ÚP Velké Pavlovice je Ing. arch. Pavel Klein, Kroftova 35, 

Brno, ČKA 03 647. Zpracovatelem vyhodnocení vlivu návrhu změny č. 2 ÚP Velké 

Pavlovice na životní prostředí je Mgr. Zdeněk Frélich, Nám. Slezského odboje 7, Opava.  

 

Jiří Otřel                                                                                                                                       

starosta města 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce a el. úřední desce MěÚ Velké Pavlovice.       

Vyvěšeno dne: 16.10.2019                              Vyvěšeno elektronicky dne: 16.10.2019 

Doručeno dne:     Doručeno dne: 

Svěšeno dne:      Svěšeno dne: 

Razítko, podpis:      Razítko, podpis:  
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