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Magistrát města Ostravy 
Útvar hlavního architekta  

 

 

 

 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A, 
kterou se oznamuje 

 
• KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 
• VYSTAVENÍ 
• A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK NEBO NÁMITEK 
 
K NÁVRHU ZMĚNY Č. 1B ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE OLBRAMICE, 

 vydávané opatřením obecné povahy. 
 

Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce 
Olbramice, příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  
ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon), oznamuje v souladu s ustanovením §52 stavebního 
zákona a §172 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejné projednání 
o upraveném a posouzeném návrhu Změny č. 1B Územního plánu obce Olbramice. 
 
Veřejné projednání návrhu Změny č. 1B Územního plánu obce Olbramice se bude konat  
na Obecním úřadě v Olbramicích dne 29.05.2012 v 9.00 hodin 
 
Návrh Změny č. 1B upřesňuje průběh a označení jednotlivých prvků ÚSES procházejících správním územím 
obce dle zpracovaných a schválených komplexních pozemkových úprav v souladu s vydanými ZÚR MSK. 
Dále je do této změny územního plánu obce zapracována hlavní polní cesta Olbramice – Kamenec dle 
zpracovaných KPÚ. 
 
Návrh Změny č. 1B Územního plánu obce Olbramice bude vystaven k veřejnému nahlédnutí: 

 Na Útvaru hlavního architekta, Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. č. 8, v budově Nové 
radnice, ve 4. poschodí, v kanceláři č. 402 

 Na Obecním úřadě v  Olbramicích, Prostorná 132, 742 83  Olbramice 

 způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách www.ostrava.cz, 
www.obecolbramice.cz 

 
od 27. dubna 2012 do 29. května 2012 

   
   
 dle rozdělovníku  
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/124717/12/ÚHA/Slo 
Sp. zn.:  
  
Vyřizuje: Ing. Oldřich Sloboda 
Telefon: +420 599 443 601 
Fax: +420 599 442 478 
E-mail: osloboda@ostrava.cz 
  
Datum: 2012-04-11 
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Námitky proti návrhu Změny č. 1B Územního plánu obce Olbramice mohou podat pouze dotčené osoby, t.j. 
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti a to nejpozději při veřejném projednávání návrhu Změny č. 1B 
Územního plánu obce Olbramice. 
 
Nejpozději při veřejném projednávání návrhu Změny č. 1B Územního plánu obce Olbramice může každý 
uplatnit své připomínky a dotčené osoby, které uplatní námitky musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru 
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.  
 
Dotčené osoby se vyzývají k uplatnění připomínek nebo námitek.  
 
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednávání návrhu Změny č. 1B Územního plánu obce 
Olbramice své stanovisko k podaným připomínkám a námitkám.  
 

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám k návrhu Změny č. 1B Územního plánu obce 
Olbramice se nepřihlíží. 

Obecní úřad v Olbramicích a Oddělení - středisko informačních služeb Magistrátu města Ostravy žádáme, 
aby tuto veřejnou vyhlášku vystavily v době od 12. dubna 2012 do 29. května 2012 a po uplynutí této doby 
zaslaly zpět s potvrzením o době vyvěšení. 
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 

Ing. Vojtěch Potocký, v. r. 
vedoucí oddělení územního plánování 
 
 
za správnost vyhotovení 
Ing. Oldřich Sloboda 
 
 
Příloha:  
Rozdělovník 
Návrh Změny č. 1B Územního plánu obce Olbramice 
 
 

oznámení vyvěšeno:  12. dubna 2012  
 
 

oznámení sňato:………………………… 
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Rozdělovník 

pro veřejnou vyhlášku návrhu Změny č. 1B Územního plánu obce Olbramice 
 

1. MMO –  Oddělení středisko informačních služeb Magistrátu města Ostravy  

2. Obecní úřad v Olbramicích 
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