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*mestx00aa40a*

MESTX00AA40A

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTERNBERK
(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)
Odbor stavební Městského úřadu Šternberk (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování
příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), který v souladu s § 6 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona pořizuje Územní plán Šternberk, oznamuje v souladu s § 52 stavebního zákona a ve
smyslu § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájení veřejného
projednání jeho návrhu.

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Šternberk, spojené s odborným výkladem
projektanta (zpracovatele), se uskuteční
dne 10.4.2013 v 16:00 hodin
v multifunkčním sále budovy Expozice času Šternberk, ulice ČSA 19.
K veřejnému nahlédnutí je návrh vystaven od 7.3.2013 do 17.4.2013
na odboru stavebním Městského úřadu Šternberk,
Horní náměstí 57/9, v kanceláři přízemí budovy. Ve stejné lhůtě je návrh územního plánu
vystaven k nahlédnutí i v elektronické podobě na adrese http://www.sternberk.eu/urednideska2/dorucovani-verejnou-vyhlaskou.html.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, to je do 17.4.2013, může každý uplatnit své
připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti mohou ve stejné lhůtě uplatnit námitky proti návrhu řešení, ve kterých uvedou jejich
odůvodnění, vymezení území dotčené námitkou a uvedou údaje podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení,
které byly od společného jednání změněny.
Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji
a podpisem osoby, která je uplatňuje. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a
námitkám se nepřihlíží.
Ing. Robert Černocký
vedoucí stavebního odboru

Vyvěšeno dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Sejmuto dne:

