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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení o konání veřejného projednání 
návrhu změny č. 1 Územního plánu Rychvald 

Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování, jako 
úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů pořídil podle § 50 odst. 1 návrh změny č. 1 Územního plánu Rychvald a projednal ho 
s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi. Pořizovatel  

o z n a m u j e 

zahájení řízení o změně územního plánu a v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 a § 22 
stavebního zákona ve vazbě na § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č. 1 
Územního plánu Rychvald. Veřejné projednání se koná dne 

4. března 2019 v 15:00 hodin 

v budově Kulturního domu na náměstí Míru – velký sál, 1. patro. 

Do úplného znění návrhu změny č. 1 Územního plánu Rychvald lze nahlížet po celou dobu 
vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 29. ledna do 4. března 2019, a to: 
• u příslušné obce - na Městském úřadě Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald,  
• u pořizovatele - na odboru rozvoje a investic Městského úřadu Bohumín, Masarykova 158, 

735 81 Bohumín, 1. patro, kancelář č. 233, 
• v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese 

http://www.mesto-bohumin.cz/ v sekci pořizovatele „Radnice/Územní plánování“. 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání: 
• může každý uplatnit své připomínky, 
• mohou dotčené osoby, tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný 

investor a zástupce veřejnosti uplatnit proti návrhu změny územního plánu námitky, 
ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená 
práva a vymezit území dotčené námitkou, 

• dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní stanoviska k částem řešení, 
které byly od společného jednání změněny. 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se podle § 52 odst. 3 stavebního 
zákona nepřihlíží. 
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Podle § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně 
u pořizovatele na adrese: Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje 
a územního plánování, Masarykova 158, 735 81 Bohumín. Stanoviska, námitky 
a připomínky musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.  

Podle ustanovení § 52 odst. 4 stavebního zákona se ke stanoviskům, námitkám a připomínkám 
ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního 
plánu vydaného krajem, nepřihlíží. 

„otisk razítka“ 

Ing. Jitka Ptošková, v.r. 
vedoucí odboru rozvoje a investic 

Obdrží: 
I. Dotčené orgány 
1. Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 
2. Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 
3. Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4 
4. Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem – Odbor územní správy 

majetku Brno, IDDS: hjyaavk 
5. Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, IDDS: 8x6bxsd 

• odbor životního prostředí a zemědělství - koordinátor, 
• odbor územního plánování a stavebního řádu, 

6. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, IDDS: spdaive 
7. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní 

pracoviště Karviná, IDDS: w8pai4f 
8. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IDDS: n5hai7v 
9. Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a 

Olomouckého, IDDS: da5adv2 
10. Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, IDDS: hq2aev4 
11. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, IDDS: z49per3 
12. Státní veterinární správa, Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj, IDDS: 

vc98dh6 
13. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb 
14. Městský úřad Bohumín, stavební odbor (koordinátor) – pro koordinované stanovisko 

II. Krajský úřad jako nadřízený orgán 
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování 
a stavebního řádu, IDDS: 8x6bxsd 

III. Obec, pro kterou se územní plán pořizuje 
Město Rychvald, IDDS: 6snbbka 

IV. Sousední obce 
1. Město Bohumín, IDDS: u3kbfuf 
2. Město Orlová, IDDS: r7qbskc 
3. Město Petřvald, IDDS: waqbb2k 
4. Statutární město Ostrava, 5zubv7w 

V. Projektant 
Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o, Ing. arch. Petr Gajdušek, IDDS: q3z9ekt  
- s žádostí o účast 

Obdrží k vyvěšení oznámení na úřední desce: 
Městský úřad Bohumín, odbor organizační, Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald, IDDS: 6nbbkaj 
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Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena způsobem v místě obvyklém (na úřední desce)  
od 29. 1. 2019 do 4. 3. 2019, současně bude zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup: 

• na úřední desce Městského úřadu Bohumín 

Vyvěšeno dne:  .............................. 

Sejmuto dne:  .............................. 

Razítko a podpis orgánu,  
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce: 

• na úřední desce Městského úřad Rychvald 

Vyvěšeno dne:  .............................. 

Sejmuto dne:  .............................. 

Razítko a podpis orgánu,  
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce: 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:  

od ………………………… do ………………………… 

Razítko a podpis orgánu,  
který potvrzuje zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup: 
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