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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ  
NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

DOBROSLAVICE 
 

Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, oddělení strategií a plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad 
územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), zpracoval v souladu § 55 odst. 1) stavebního zákona a ve 
spolupráci s určeným zastupitelem 

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Dobroslavice 

a přiměřeně dle § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje jeho projednávání. 
 
V souladu s § 20 stavebního zákona oznamujeme, že je do něj možno nahlížet:  
 

- u pořizovatele, tj. na Městském úřadě v Hlučíně, odboru výstavby, oddělení strategií a plánování, 
Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, kancelář č. B 102, denně: v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 
hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod, a v pátek od 8:00 do 13:00 hodin. 

- na obci, tj. na Obecním úřadě v Dobroslavicích, Slezská 260/3A 747 94 Dobroslavice, v úředních 
hodinách, tj. v pondělí a středu v době od 8,00-12:00, 14:00 -17:00 hodin 

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Dobroslavice je rovněž k nahlédnutí na internetových 
stránkách města Hlučína v sekci:  

Úřad a samospráva / Územní plánování inženýrské sítě / Projednávané územní plány 

Pořizovatel zasílá Návrh zprávy o uplatňování územního plánu dotčeným orgánům, sousedním obcím, 
krajskému úřadu a obci, pro kterou ho pořizuje. 

Pořizovatel doručuje Návrh zprávy o uplatňování územního plánu veřejnou vyhláškou. Do 15 dnů ode 
dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Písemnost se považuje za 
doručenou patnáctým dnem po vyvěšení. 

Do 30 dnů od obdržení Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu mohou dotčené orgány a krajský 
úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah 
Zprávy o uplatňování územního plánu případně na obsah zadání Změny územního plánu vyplývající 
z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad 
u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této 
lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i 
zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Krajský úřad jako příslušný úřad ve stanovisku podle § 47 odstavce 2 uvede, zda má být návrh 
změny č.1 územního plánu Dobroslavice jejíž pořízení vyplývá z Návrhu zprávy o uplatňování 
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územního plánu Dobroslavice posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví 
podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. 

 

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 
 
Připomínky, vyjádření, podněty a stanoviska zasílejte výhradně na adresu pořizovatele: 

Městský úřad Hlučín 
odbor výstavby 
oddělení strategií a plánování 
Mírové náměstí 23 
748 01  Hlučín 

 

 
 
 
„otisk úředního razítka“  
 
Ing. arch. Jan Richter v.r. 
odbor výstavby, oddělení strategií a plánování 
 
 

 
Příloha:  
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Dobroslavice 
 
Obdrží: 
1. Městský úřad Hlučín, odbor vnitřních věcí - s žádostí o vyvěšení na úřední desce, Mírové náměstí č.p. 
24/23, 748 01  Hlučín 
2. Obec Dobroslavice - s žádostí o vyvěšení na úřední desce, IDDS: fj2aza4 
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Veřejná vyhláška se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup (§ 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní 
řád). Zveřejnění oznámení je na elektronické úřední Městského úřadu Hlučín na adrese www.hlucin.cz pod 
odkazem Úřední deska a na elektronické úřední desce Obecního úřadu Dobroslavice na adrese 
www.dobroslavice.cz pod odkazem Úřední deska.  
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů. 
 

 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………..  
Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby + razítko 

 
 

Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Hlučín a Obecního úřadu Dobroslavice. Dnem vyvěšení 
je den vyvěšení na úřední desce, na které bude písemnost vyvěšena nejpozději. 
 
 
 
 


