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Magistrát města Ostravy 
ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA 

 

 

 
 

 
O Z N Á M E N Í 

o projednání návrhu zadání Územního plánu Olbramice 
 
Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace 
oznamuje, ve smyslu § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, projednání návrhu zadání Územního plánu Olbramice. 
 
Návrh zadání Územního plánu Olbramice bude: 
 
zveřejněn: 

 na úřední desce 
-   Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8 , 729 30, Ostrava; 
-   Obecního úřadu Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Olbramice; 
 

 způsobem umožňující dálkový přístup na: 
- webových stránkách magistrátu města Ostravy www.ostrava.cz ; 
- webových stránkách obce Olbramice www.obecolbramice.cz ; 

 
vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání zadání  
na úřední desce: 

 na Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, v budově Nové radnice,  
ve 4. poschodí, kancelář č. 402, Ing. Oldřich Sloboda, tel. č. 599 443 601. 

 
V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené 
orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze 
zvláštních právních předpisů a požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, včetně 
jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu; ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své 
podněty i sousední obce. K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí 
nebo k připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 
 

   
   
 d l e  r o z d ě l o v n í k u  
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/368745/12/ÚHA/Slo 
Sp. zn.:  
  
Vyřizuje: Ing. Oldřich Sloboda 
Telefon: +420 599 443 601 
Fax: +420 599 442 478 
E-mail: osloboda@ostrava.cz 
  
Datum: 2012-11-08 
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Požadavky, podněty a připomínky můžete uplatnit u pořizovatele na adrese: 
 
Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava 
 
 
Oddělení středisko informačních služeb Magistrátu města Ostravy a obecní úřad Olbramice žádáme, aby toto 
oznámení, včetně návrhu zadání, které je přílohou, po obdržení vystavily na úředních deskách po dobu 30 
dnů od 09.11.2012 do 10.12.2012 a po uplynutí této lhůty 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 zadání Územního plánu Olbramice 
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Rozdělovník k oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Olbramice: 
 

1) Obecní úřad Olbramice 

2) MMO, Oddělení středisko informačních služeb Magistrátu města Ostravy – s žádostí  
o vyvěšení 

 


