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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámení o projednávání návrhu 
 zprávy o uplatňování územního plánu Nový Jičín, tedy 

ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE PLATNÉ 
PRO OBEC LIBHOŠŤ 

 
 
Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního 
plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Libhošť, 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“)  

zahajuje projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu 

ve shodě s ust. § 55 odst. 1 a za přiměřeného použití ust. § 47 odst. 1 až 4 stavebního zákona. 

Územní plán Nový Jičín, platný pro obec Libhošť, nabyl účinnosti dne 1. 10. 2009. Od doby 
účinnosti územního plánu byly již zpracovány dvě zprávy o uplatňování, první zpráva pro 
období 2009 – 2013, druhá zpráva pro období 2013 – 2017. Projednávaný návrh zprávy o 
uplatňování územního plánu je zpracován v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, nyní za období 09/2017 – 06/2021. 

Veřejnost a dotčené orgány mají možnost, dle ustanovení § 20 odst. 1 stavebního zákona, 
seznámit se s návrhem zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace ode dne 
vyvěšení veřejné vyhlášky tj. od 23. 7. 2021 do 23. 8. 2021  

 v tištěné podobě 
- u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a 

stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín, v kanceláři č. 040, (v úředních 
hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 768 323) 

- u obce na Obecním úřadě v Libhošti č.p. 1, 742 57 Libhošť (tel.: 556 730 319, e-mail: 
obec@libhost.cz), 

 v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup 
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- u pořizovatele na webové adrese http://www.novy-jicin.cz v části Městský úřad – Územní 
plánování – Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace – Obec Libhošť, odkaz 
http://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/aktualne-porizovane-uzemne-planovaci-dokumentace/ 

- u obce na webové adrese https://www.libhost.cz pod odkazem https://libhost.cz/uredni-

deska/verejne-vyhlasky 

V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý uplatnit u pořizovatele 
písemné připomínky do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 23. 8. 2021. 
 (Pozn.: dle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední 
desce.) 

Dále je podle § 47 odst. 2 stavebního zákona stanoveno: 

- Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou do 30 dnů od obdržení návrhu 
zprávy uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah návrhu 
zprávy vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. 

- Krajský úřad jako příslušný úřad uplatňuje v téže lhůtě tj. do 30 dnů od obdržení návrhu 
zprávy u pořizovatele stanovisko. 

- Sousední obce uplatňují u pořizovatele ve stejné lhůtě tj. do 30 dnů od obdržení návrhu 
zprávy své podněty. 

- Příslušný orgán ochrany přírody doručí nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty, 
tj. před uplynutím 30-ti dnů od obdržení návrhu zprávy, pořizovateli a příslušnému úřadu 
stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 

Písemné připomínky, vyjádření, stanoviska a podněty zasílejte výhradně na adresu 
pořizovatele tj. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, 
Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. 
 

 
 
(otisk razítka) 

 

 
Ing. Hana Zubková, v.r. 
oprávněná úřední osoba 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  23. 07. 2021      

Sejmuto nejdříve:  24. 08. 2021 

a současně zveřejněno na elektronické úřední desce 
 
 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí: 

http://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/aktualne-porizovane-uzemne-planovaci-dokumentace/
https://www.libhost.cz/
https://libhost.cz/uredni-deska/verejne-vyhlasky
https://libhost.cz/uredni-deska/verejne-vyhlasky

		2021-07-22T16:27:10+0200
	Ing. Hana Zubková




