MĚSTSKÝ ÚŘAD FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
odbor výstavby a územního plánování
_____________________________________________________________________________
Č.j.: OVÚP/5512/2020/pjal /spis 1127/2020
Vyřizuje: Pavla Jalůvková
tel.: 556 833 257, e-mail: pavla.jaluvkova@mufrenstat.cz

Frenštát pod Radhoštěm, dne 19. února 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ PROJEDNÁVÁNÍ A ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ
ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TROJANOVICE
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního
plánování příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a na žádost obce
pořizovatel Změny č. 3 Územního plánu Trojanovice
oznamuje
v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona doručení, projednávání a zveřejnění návrhu zadání
Změny č. 3 Územního plánu Trojanovice.
Návrh zadání Změny č. 3 Územního plánu Trojanovice je zpracován v souladu s ust. § 47 odst. 1
stavebního zákona a podle § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Trojanovice o pořízení změny územního plánu.
Návrh zadání Změny č. 3 Územního plánu Trojanovice se podle § 47 odst. 2 stavebního zákona
doručuje veřejnou vyhláškou a podle § 20 odst. 1 stavebního zákona bude vystaven k veřejnému
nahlédnutí ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce, tj.

od 24.02.2020 do 24.03.2020
-

na Městském úřadě Frenštát pod Radhoštěm;
na Obecním úřadě Trojanovice;
na internetových stránkách MěÚ Frenštát p. R. – www.mufrenstat.cz (úřední deska);
na internetových stránkách obce Trojanovice – www.trojanovice.cz (úřední deska).

Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné
připomínky, tj. do 24.03.2020. K připomínkám uplatněným po výše uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Připomínky můžete zasílat písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm,
odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.
Ing. Jiří Studený
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
Digitálně podepsal Jiří Studený
Datum: 20.02.2020 14:14:15 +01:00

Obdrží (pro zveřejnění na úředních deskách)
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Obec Trojanovice, Trojanovice č.p. 210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, DS: OVM, 2yzbsk8
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