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Veŕejná vyhláška

oznámení projednání návľhu Zprávý o upIatňování územního plánu Horní Lomná

Méstský úŕad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního ŕádu, jako poŕizovatel územního
plánu Horní Lomná, Ve smyslu s 55 odst. 1 a následné $ 47 oglst. 2 zákona
b.ĺgglzooo Sb., o územním plánování a stavebním ŕádu (dále jen stavební zákon), ve znéní
pozdéjších pŕedpisú a ve znéní vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územné analytických podkladech,
'ĺzemňe 

plánovabí dokumentaci a zpúsobu evidence Územné plánovacĺ činnosti, ve znéní pozdéjších
pŕedpisú

oznamuje

projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Horní Lomná za období 2016 _ 2020 a jeho

vystavení k veŕejnému nahlédnutí

na Méstském úŕadé Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, odbor územního plánování a
stavebního ŕádu (radnice, pŕízemí - kanceláŕ č' 7).

a dále k nahlédnutí na:
. webových stránkách mésta Jablunkov, www'iablunkov.cz sekce úŕední deska
o webových stránkách obce Horní Lomná, www'hornilomna.eu, sekce úŕednídeska

Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Horní Lomná byl zpracoyll V- ro_zsahu zákona
č. 183/2006 šb', stavební zákon, ve znéní pozdéjších pŕedpisú a dle $ 15 vyhIášky č. 500/2006Sb', ve

znéní pozdéjších pŕedpisú.

Poučení:

Do 30 dnú od obdrŽení návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Horní Lomná mohou dotčené
orgány a krajský úŕad, jako naäŕízený oŕgán uplatnit u poŕizovatele vyjádŕení, ve kterém uvedou

požadávky na'obiah zprávy vyplyvEící zprávních pľedpisú q-úz9mné plánovacích podkladú. VtéŽe
ir',:,tc (tj. go anĺ od obärŽeňí návŕnu-zpraúy) uplatní krajský úŕad jako pŤíslušný ýŕad q poŕizovatele

stanoVisko. Nejpozdéji7 dnú pŕed uplynuiím uvedené lhúty doručí pŕíslušný oľgá-1 ochrany pŕírody
poŕizovateli a pri'slusnému úŕad'u stanovisko dle $ 45i zákonao ochrané krajiny a pŕírody.
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Každý múŽe své písemné pŕipomínky k návrhu zprávy uplatnit u poŕizovatele zprávy do ĺ5 dnú ode

dne doľučení veŕejné vyhlášky.
Sousední obce mohou Ĺóiát.ŕr návrhu zprávy své podnéty u poŕizovatele zprávy o uplatňování do

30 dnú po obdržení návrhu zpĺávy'

K pŕipomínkám, vyjádŕení a podnétúm uplatnéným n! 'tl!!!ených lhútách se nepŕihlíŽí (dle s 47 oäst'

zžai. e .183/200ó'sb., stavební zákon, ve znéni pozdéjších pŕedpisú a novel)'

,'otisk úŕedního razítka" N4tsTsK\'uŔno
odbor iizemnt]iĺ p!áĺlcvání a stavebĺino íádLt

JABLUNKOV 515
lng' Marta Mruzková
rňrentka odboru ÚpsŔ

Vyvéšeno dne: 6'5.2020

B) Sousední obce:

obec Dolní Lomná, Dolní Lomná 164,739 91 Jablunkov

Toto oznámení obdrží:

A) Dotčené orqánv:

1. Ministerspo ŽP, odbor výkonu státní správy lX , Českýjh.legií 5, 702 00 ostrava

2. štátní po'"'kový Úŕad, Husinecká 1o24l11a, 130 00 Praha 3

3. Ministersfuo oop*uvtŕi, óog. územního plánu, NábŕeŽí L'. Svobody 12122.1 10 15 Praha 1

4' Ministerstvo 
"ňiTiä 

dn, Ň"J šiorou 3, poštovní schránka 21, 17o 34 Praha 7 - LeIná

5. šiatnĺ ĺr"o pro jadernou bezpečnost, Syllabov-a 21 ,7o3 00 ostrava'

6. Krajský ĺľaä ĺĺs kraje, 28. ŕíjna117-,70218 ostrava
7. Krajský ĺrao rrliš il;;F:"db"i žúotníno P|o9!ŕedí.13lemédélsfuí, 28'ŕl1na117'7o218 ostrava

8. xrásr<ý úŕad MS kráe, odbor dopravy, 28' ŕýna-117 '7'0218 
ostrava

9. HZS MoravsräJ"i"Ĺer'o kraje, Úzeňní odbôr FM - obrana a ochrana obyvatel'

Pavlíkova 2264,738 02 Frýdek - Místek
10. Krajská rrygienická .t"ni." lrĺs xra1e' územní pracovišté Frýdek - Místek, Palackého 121' 738

02 Frýdek - Místek
1 1. obvodní oansŕý ĺľao v ostravé, Veleslavínova 18,728 03 ostrava 1

iz. šprau"chráneňé krajinné oblasti Beskydy' RoŽnov pod Radhoštém

13. Méstský úŕad JablunŔov, odb. Životníhá ýostigoj9 zem-Dukelská144' 739 91 Jablunkov

i+. ve't.rý úŕad Jablunkov, odb' dopravy, Dukelská 1!4:7?? 91 Jablunkov

15. Méstský úŕad i;bil;kóu, óáo. UPsŔ - pam.péče, Dukelská 144'739 9'ĺ Jablunkov

Sejmuto dne:8 6.2020
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obec Morávka, Morávka 125,739 04 PraŽmo
obec Raková, Raková 140,02351 Raková
obec Klokočov, Klokočov 962,023 22 Klokočov

C) Krajský úŕad Moľavskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního ŕádu,
28. ŕíjna 117,7o2 00 ostrava

D) obec' pro kterou ie zpráva o uplatňování územního plánu poŕizována:
obecní úŕad Horní Lomná, Horní Lomná 44,739 9'ĺ Jablunkov

Pŕíloha: Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Horní Lomná
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