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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MALÁ ŠTÁHLE
Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad, jako úřad územního plánování a pořizovatel příslušný
podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 55b stavebního
zákona oznamuje

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MALÁ ŠTÁHLE,
které se bude konat dne 8. prosince 2021 (středa), v 15 hodin
ve společenském sále obecního domu v Malé Štáhli, 26, 795 01 Rýmařov
Změna č. 2 Územního plánu Malá Štáhle je pořizována z podnětu Obce Malá Štáhle zkráceným
postupem v souladu s ust. § 55a stavebního zákona.
Návrh Změny č. 2 územního plánu Malá Štáhle je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském
úřadě Rýmařov, náměstí Svobody 5 (stavební úřad – úřad územního plánování, kancelář č. 201),
795 01 Rýmařov a na Obecním úřadě Malá Štáhle, 26, 795 01 Rýmařov, a to v termínu
od 3. listopadu 2021 do 15. prosince 2021
Ve stejném termínu bude návrh Změny č. 2 územního plánu Malá Štáhle zveřejněn na webových
stránkách města Rýmařov: http://www.rymarov.cz (Úředně/Územní plán/1.Aktuálně projednávaná územně
plánovací dokumentace/1.1. Veřejné projednání Změny č. 2 ÚP Malá Štáhle.
Upozornění
-

Námitky proti návrhu Změny č. 2 územního plánu Malá Štáhle mohou podat pouze vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, a to
nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání. V námitkách musí uvést odůvodnění,
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

-

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky.
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-

Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny
a vyjádření k vyhodnocení vlivů.

-

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

-

Stanoviska, námitky a připomínky je možné zasílat na adresu: Městský úřad Rýmařov,
Odbor stavební úřad – úřad územního plánování, náměstí Míru 230/1, 793 51 Rýmařov

Ing. Kateřina Jagošová
referentka odboru stavební úřad, úřad územního plánování
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