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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o projednávání návrhu „Zprávy o uplatňování územního plánu Metylovice“ jejíž součástí jsou i
pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu Metylovice
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad jako příslušný úřad územního
plánování, který je pořizovatelem územně plánovací dokumentace obce Metylovice dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), oznamuje v souladu s ust. § 55 odst. 1 a za použití ust. § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona, zahájení
projednávání návrhu „Zprávy o uplatňování územního plánu Metylovice“ za období 05/2011 – 02/2020, kdy součástí
návrhu Zprávy jsou i pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu Metylovice.
Návrh „Zprávy o uplatňování územního plánu Metylovice“ bude vystaven k veřejnému nahlédnutí v době
od 5. května 2020 do 8. června 2020
na Obecním úřadě Metylovice (739 49 Metylovice č. 495) a na Městském úřadě Frýdlant nad Ostravicí, na odboru
regionálního rozvoje a stavebním úřadě, v budově na Náměstí č. p. 9, v kanceláři č. 57 – denně, v pondělí a středu od
8.00 do 17.00 hodin, v úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin a v pátek od 8.00 do 13.00 hodin – nejlépe po
telefonické domluvě.
Současně je nahlížení do návrhu „Zprávy o uplatňování územního plánu Metylovice" umožněno dálkovým přístupem
na webových stránkách obce Metylovice: https://metylovice.cz/vse-o-metylovicich/uzemni-plan-obce (webové
stránky obce Metylovice – odkaz „O METYLOVICÍCH“ – odkaz „Územní plán obce“ – odkaz „Zpráva o uplatňování
územního plánu Metylovice“)
Dle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý ve stanovené lhůtě do 15 dnů ode dne doručení této
veřejné vyhlášky, tedy do 08.06.2020, uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. (písemnost se považuje za
doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce).
K projednání jsou dotčené orgány, sousední obce, krajský úřad a oprávnění investoři přizváni jednotlivě samostatným
oznámením.
K připomínkám uplatněných po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Adresa pro zasílání připomínek:
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, Náměstí č. 9, 739 11 Frýdlant nad
Ostravicí
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Tato vyhláška se dle ust. § 25 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád zveřejňuje též způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
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