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OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STONAVA
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí (dále jen „pořizovatel"), jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) a g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),
oznamuje
v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 a za použití ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona projednání
návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu obce Stonava.
Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu obce Stonava (dále jen „Zpráva“) bude podle ustanovení
§ 20 odst. 1 a § 47 odst. 2 stavebního zákona vystaven ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky
od 03.03.2022 do 04.04.2022
-

v tištěné podobě:
u pořizovatele, tj. na Magistrátu města Karviná, Odboru stavebním a životního prostředí, v budově
B, ul. Karola Śliwky 618/11 v Karviné – Fryštátě, v kanceláři č. 90/II, ve 2. patře, vždy v úředních
hodinách, které jsou stanoveny takto:
Pondělí a středa 7:30 - 17:30
Úterý a čtvrtek 7:30 - 16:00 (po telefonické domluvě)
Kontaktní osoby:
Ing. Iveta Lovaštiková, tel. 596 387 332

-

v elektronické podobě na internetové adrese:
www.karvina.cz pod odkazem Úřední deska
www.karvina.cz pod odkazem Magistrát/Územní plánování/Územní plány.
Do 15 dnů ode dne doručení (tj. do 04.04.2022) může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán
uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah Zprávy vyplývající z právních
předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad
u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této
lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i
zákona o ochraně přírody a krajiny.
Podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona se k připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněných
po uvedených lhůtách nepřihlíží.
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Vyjádření, připomínky a podněty zasílejte výhradně na adresu pořizovatele:
Magistrát města Karviné
Odbor stavební a životního prostředí
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná-Fryštát
datová schránka: es5bv8q
email - pouze s elektronickým uznávaným podpisem: epodatelna@karvina.cz
Příloha:
- Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu obce Stonava

Ing. Iveta Lovaštiková v.r.
oprávněná úřední osoba
služební číslo 1629
Pořizovatel doručí návrh Zprávy veřejnou vyhláškou, a to jeho vyvěšením na úřední desce správního
orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce Magistrátu města Karviné, přičemž v souladu
s § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),
oznámení bude doručeno patnáctým dnem po jeho vyvěšení, tj. 19.03.2022.
Písemnost se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na úřední desce Magistrátu města
Karviné, zveřejněním na webových stránkách statutárního města Karviná a elektronické desce Magistrátu
města Karviné.
Pořizovatel tímto žádá Obecní úřad Stonava o vyvěšení této veřejné vyhlášky na své úřední desce
a zveřejnění i na webových stránkách obce Stonava www.stonava.cz.
Tato veřejná vyhláška musí být v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu a s použitím
ustanovení § 20 a § 47 odst. 2 stavebního zákona vyvěšena od 03.03.2022 do 04.04.2022 (včetně).
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručení:
- všem - touto veřejnou vyhláškou
- dotčeným orgánům, obci, sousedním obcím a krajskému úřadu jednotlivě dle níže uvedeného rozdělovníku
Rozdělovník:
dotčené orgány (doručenky):
1. Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí (koordinátor za příslušné dotčené
orgány), Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (koordinátor
za příslušné dotčené orgány), IDDS: 8x6bxsd
3. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště
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Karviná, IDDS: w8pai4f
4. Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj, IDDS: vc98dh6
5. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, IDDS: spdaive
6. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, IDDS: 9gsaax4
7. Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
8. Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
9. Ministerstvo obrany České republiky, IDDS: hjyaavk
10. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
11. Obvodní báňský úřad, IDDS: da5adv2
12. ČR-státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, IDDS: hq2aev4
13. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS:
8x6bxsd
Obec Stonava a sousední obce (doručenky):
14. Obec Stonava, IDDS: wd5ba9k
15. statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná-Fryštát
16. Obec Horní Suchá, IDDS: w3cbd55
17. Obec Albrechtice, IDDS: tudbvzd
ostatní (dodejky):
18. Ing. Ondřej Feber, starosta obce, určený člen zastupitelstva, Obecní úřad Stonava, IDDS: wd5ba9k
19. Obecní úřad Stonava, IDDS: wd5ba9k (k vyvěšení na úřední desce a na webových stránkách)

*MMKASS11335833*

*MMKASS11335833*
jednoznačný identifikátor dokumentu

 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ  Magistrát města Karviné | Adresa sídla: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní kontakt: | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534
Telefon: 596 387 111 E-mail: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: es5bv8q | Web: www.karvina.cz

