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VEREJNA VYHLASKA
ozNÁMEruí o ruÁvRHu zMĚNy č. z úzrnnruíHo plÁttu žrruxlAvy,

o KoNÁNí veŘe.lruÉno pnoJEDNÁNí

A vÝzvA K upLATruĚrtí pŘlpomíNEK NEBo trtÁulrrx

Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péČe,

jako pořizovatel Změny č.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, oznamuje v souladu s § 171 - 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a v souladu
s § 52 stavebního zákona

Návrh Změny č,2 Územního ptánu Ženklavy,
konání veřejného projednání této změny

azároveňvyzývá k uptatnění připomínek nebo námitek k tomuto návrhu.

Změna č. 2 Územního plánu Ženklavy spočívá zejména v aktualizaci zastavěného ÚzemÍ,

vymezení nové plochy výroby zemědělské - zemědělské usedlosti (VZ-U) 2lZ1, vymezení nové
plochy výroby a skladování (VS) 2lZ2, snížení výměry stávající plochy výroby a skladování (VS)
Z27 a vymezení nové plochy prostranství veřejného (PV) 2lPV1.
pro pořízení Změny č.2 Územního plánu Ženklavy bylo nutné provedení digitalizace právního

stavu územního plánu Ženklavy 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 č. 2 Uzemního plánu Zenklavy.

Jelikož není možné dokument vyvěsit na úřední desce v celém jeho rozsahu, bude úplné znění
návrhu Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy vystaveno k nahlédnutí po celou dobu
vyvěšení této veřejné vyhIášky na úřední desce, tj. od 18. září 2017 do 25. října 2017

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

územního p|ánování a památkové péče, Štefánikova 1163, 5. NP, dveře č. 568 denně,
tj. v ponděIí a středu od 8,0O do 17,00 hodin, v úterý a čtvrtek od 8,00 do 14,00 hodin a

pátek od 8,30 do 12,00 hodin (polední přestávka 11,30 - 12,30 hod.);
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- 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.);

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

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Ženklavy byl projednáván podle ustanovení § 50 odst. 2 a 3
stavebního zákona v období od 13,4.2017 do 2,6.2017. Na základě výsledků tohoto projednání
nebyl návrh upravován.

Veřejné projednání návrhu Změny ó.2Územního plánu Ženklavy dle § 52 odst. 1 stavebního
zákona

proběhne ve středu 18. října 2017 v't6:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu Ženklava, Ženklava 243,

Námitkv proti návrhu mohou dle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona podat pouze
vlastníci pozemků a staveb dotčenÝch návrhem řešení, oprávněnÝ investor a zástupce
veřeinosti (dále jen ,,dotčené osoby").

Dotčené osobv mohou neipozděii do 7 dnů ode dne veřeiného proiednání (ti. do 25.10.2017)
uplatnit své námitkv, ve ktených musí uvést odůvodnění námitky, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Upozorňuieme
dotčené osobv, že k pozděii uplatněnÝm námitkám se nepřihlíží.

Neipozděii do 7 dnů ode dne veřeiného proiednání (ti. do 25,10.2017) může každÝ uplatnit své
připomínkv.-

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatníve stejné lhůtě stanoviska k částem
řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny,

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíŽí.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.

Připomínky a námitky lze dle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu přede dnem konání
veřejného projednání uplatnit písemně na adrese Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního
řádu, územního plánování a památkové péče, Stefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.
připomínky musí splňovat náležitosti podání podle § 37 správního řádu, tj. musí být patrno, kdo
připomínku uplatňuje, které věci se týká a co se navrhuje.
při veřejném projednání se dle § 22 odst. 3 stavebního zákona stanoviska, námitky a
připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která
je uplatňuje, a připojí sekzáznamu o průběhu veřejného projednání.
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