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OZNÁMENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU RUSÍN
Městský úřad Krnov, odbor regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování a pořizovatel
příslušný podle ustanovení § 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“),
v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona
oznamuje

zahájení řízení o Územním plánu Rusín.
V souladu s ustanovením § 20 a § 52 odst. 1 stavebního zákona bude návrh Územního plánu Rusín
vystaven k veřejnému nahlédnutí

od 19. 9. 2012 do 5. 11. 2012
na těchto místech:
 na Městském úřadě Krnov, odboru regionálního rozvoje,
 na Obecním úřadě Rusín, Rusín 53;
 na internetových stránkách Města Krnov na adrese www.krnov.cz, pod odkazem „Městský
úřad“  „Územní plánování“ → „Projednávaná ÚPD“;
 na internetových stránkách Obce Rusín na adrese www.obecrusin.cz, pod odkazem
„Územní plán“.

Současně pořizovatel oznamuje, že veřejné projednání návrhu Územního plánu Rusín se bude
konat

5. listopadu 2012 (pondělí) v 15:30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Rusín.
Upozornění:


Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Námitky se dle ustanovení § 22 odst. 3
stavebního zákona podávají písemně, a to nejpozději při veřejném projednání. K později
uplatněným námitkám se nepřihlíží (§ 52 odst. 3 stavebního zákona). Dle ustanovení § 52

odst. 3 stavebního zákona musí uplatněné námitky obsahovat odůvodnění, údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.


Připomínky k návrhu územního plánu může dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona
uplatnit každý, a to písemně nejpozději při veřejném projednání. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží (§ 52 odst. 3 stavebního zákona).



Dotčené orgány v souladu s ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatní na závěr
veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným
stanoviskům se nepřihlíží.



Stanoviska, námitky a připomínky musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem
osoby, která je uplatňuje.



Stanoviska, námitky a připomínky zasílejte na adresu: Městský úřad Krnov, odbor
regionálního rozvoje, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov.
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