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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO
PLÁNU KLOPINA
Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace podle
ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
dále jen „stavební zákon“, ve znění pozdějších změn a doplnění
OZNAMUJE
zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Klopina v uplynulém období (dále jen
„návrh zprávy“), v souladu s ustanovením § 55 odst. 1, při použití ustanovení § 47 odst. 1 až 4 stavebního
zákona.
K veřejnému nahlédnutí je návrh zprávy vystaven na Městském úřadě Mohelnice, odboru stavebního
úřadu, oddělení stavebního úřadu (nová budova, kancelář č. 213). K veřejnému nahlédnutí doporučujeme
využít úřední dny, tj. pondělí, středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 a pátek 8:00 - 11:30, pro nahlédnutí mimo
úřední dny je nutná předchozí domluva. Návrh zprávy je rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup na adrese: www.mohelnice.cz (záložka MĚSTSKÝ ÚŘAD / Územní plánování / Uzemní plány obcí ve
správním obvodu/ Obec Klopina - návrh zprávy o uplatňování územního plánu Klopina).
Návrh zprávy je v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona zasílán dotčeným orgánům, sousedním obcím a
krajskému úřadu a též obci, pro kterou je pořizován.
V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona mohou do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy dotčené orgány a
krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah
územního plánu vyplívající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní
krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty.

Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic
č.j. MUMO-OSU/22421/17
Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a
příslušnému úřadu stanovisko podle §45i zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších změn a doplnění.
Pořizovatel doručí návrh zprávy rovněž veřejnou vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení veřejnou
vyhláškou může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Pozn.: písemnost doručovaná veřejnou vyhláškou se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Připomínky, vyjádření a podněty zasílejte pořizovateli Městskému úřadu Mohelnice, odboru stavebního
úřadu, rozvoje a investic, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice.

Ing. Olga Vašíčková
vedoucí oddělení stavebního úřadu
„otisk úředního razítka“

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Rozdělovník:
Městský úřad Mohelnice - úřední desky, U Brány č.p.916/2, 789 85 Mohelnice
Obecní úřad Klopina - úřední desky, Klopina č.p.116, 789 73 Úsov
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