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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ 

O VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU RYCHVALD 

Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování, jako 
úřad územního plánování (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, oznamuje v souladu s § 25 odst. 2 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů 

vydání 
změny č. 1 Územního plánu Rychvald formou opatření obecné povahy. 

Zastupitelstvo města Rychvald příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 stavebního 
zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a § 171 správního řádu, a dále 
v souladu s ustanovením § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů, vydalo změnu č. 1 Územního plánu Rychvald dne 27. 3. 2019 
usnesením č. 5/2. 

Vzhledem k rozsahu opatření obecné povahy není na úřední desce zveřejněno úplné znění 
dokumentu. Pořizovatel zveřejňuje v souladu s § 172 odst. 2 správního řádu pouze následující 
základní údaje: 

• změna č. 1 Územního plánu Rychvald se vydává v rozsahu měněných částí územního 
plánu, je pořízena pro území města Rychvald a týká se vlastníků pozemků a staveb v tomto 
území, 

• změna č. 1 Územního plánu Rychvald obsahuje textovou a grafickou část výroku a textovou 
a grafickou část odůvodnění,  

• opatření obecné povahy je přístupné k veřejnému nahlédnutí po celou dobu vyvěšení této 
písemnosti na úřední desce 

- u pořizovatele, tj. na Městském úřadě Bohumín, odboru rozvoje a investic, oddělení 
rozvoje a územního plánování, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, budova A, kancelář 
č. 233, 

- na Městském úřadě Rychvald, Orlovská 678, 735 52 Rychvald. 

Úplné znění opatření obecné povahy včetně jeho příloh je zveřejněno rovněž způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách pořizovatele na adrese 
https://www.mesto-bohumin.cz/ v sekci Radnice/Územní plánování, odkaz Územní plánování – 
Rychvald. 
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Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat 
opravný prostředek.  

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky 
na úřední desce. 

„otisk razítka“ 

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

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce v době od 21. 5. 2019 do 6. 6. 2019, 
současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup:  

• na úřední desce pořizovatele - Městského úřadu Bohumín 

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

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

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

• na úřední desce Městského úřadu 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: 

Obdrží k vyvěšení na úřední desce: 
Městský úřad Bohumín, odbor organizační, Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
Město Rychvald, IDDS: 6snbbka 
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