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VEREJNA VYHLASKA
NÁvRH zMĚNy č. zúzewruíno pLÁNu žeruxlRvy

Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče,
jako pořizovatel Změny ó 2 Územního plánu Ženklavy, příslušný dle § 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 podle § 50 odst.3 stavebníhozákona, že bylo
zahájeno

projednávání návrhu Změny č.2 Územního p!ánu Ženklavy.

Změna č, 2 Územního plánu Ženklavy spočívá zejménav:
- aktualizaci zastavěného území,
- vymezení nové plochy výroby zemědělské - zemědělské usedlosti (VZ-U),
- vymezení nové plochy výroby a skladování (VS),
- snížení výměry stávající plochy výroby a skladování (VS) Z27,
- vymezení nové plochy prostranství veřejného (PV).

Pro pořízení Změny ó.2 Územního plánu Ženklavy bylo nutné provedení digitalizace právního
stavu Uzemního plánu Zenklavy nad novou katastrální mapou (KMD, pokrývající část území -
zastavěné území a jeho nejbližší okolí, platná od 25.7,2014). Digitalizace je provedena na
průsvitkách a je součástí Změny ó, 2 Územního plánu Ženklavy.

Jelikož není možné dokument vyvěsit na úřední desce v celém jeho rozsahu, bude úpIné znění
návrhu Změny é. 2 Uzemního plánu Zenklavy vystaveno k nahlédnutí po celou dobu
vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce, tj. od 13. dubna 2017 do 2. éervna 2017

. v tištěné podobě:
- u pořizovatele, tj. na Městském úřadě v Kopřivnici, odboru stavebního řádu,

územního plánování a památkové péče, Štefánikova 1163, 5. NP, dveře č. 568 denně,
tj. v pondělí a středu od 8,00 do 17,00 hodin, v úterý a čtvňek od 8,00 do 14,00 hodin a
pátek od 8,30 do 12,00 hodin (polední přestávka 11,30 - 12,30 hod.);

- v obci, tj. na Obecním úřadě v Ženklavě , Ženklava 243 denně, tj. v pondělí a
středu od 8,00 do 16,30 hodin, v úterý a čtvrtek od 8,00 do 14,00 hodin a pátek od 8,00

,,,, ,,,,,,, 
do 1 1 ,00 hodin (polední přestávka 1 1 ,00 - 13,00 hod.);
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Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče

. v elektronické podobě na internetové adrese www.koprivnice.cz
Radnice - ÚřeOní deska nebo Radnice - Územní plány - Aktuálně, a
adrese www.zenklava.cz pod odkazem Úřední deska.

Do 30 dnů ode dne doručenítéto veřejné vyhlášky, tj. do 2. června 20'17, může
u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se
lú*str,l K*přtvn*e*
:vleistský úřad kopřivnice

ůdt]or i}tavebního řádu, územního
,4,rování e paŤátkové p9rL

l--,:11 i:.irn"jll. 1|ir,olá:
,A-o-e_

lng. Markéta Kvitová
vedoucí odboru

, .JD /y
rJ- ,

ď:4íLÍŤ-,"

1924912017lKvito

pod odkazem
na internetové

každý uplatnit
nepřihlíží.

/l


