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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Doubravy 

Městský úřad Orlová, odbor výstavby, jako příslušný úřad územního plánování dle § 6 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, oznamuje v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 stavebního zákona a za použití ustanovení 
§ 47 odst. 2 stavebního zákona projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu 
Doubravy. 
 
Kompletní návrh zprávy o uplatňování územního plánu Doubravy bude vystaven k nahlédnutí 
v době od 5.3.2015 do 7.4.2014: 
 
1. na odboru výstavby Městského úřadu Orlová, Staré náměstí 76, Orlová – Město, 
2. na stavebním úřadě obecního úřadu v Doubravě 
2. na úřední desce MěÚ Orlová umožňující dálkový přístup  
3. na internetových stránkách města Orlová 
   (http://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/uzemni-planovani/projednavana-dokumentace/). 
 
Do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Doubravy mohou 
dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své vyjádření. Ve stejné lhůtě mohou 
uplatnit u pořizovatele své podněty ke zprávě i sousední obce. 
 
Do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky, t.j. do 7.4.2014, může každý uplatnit své 
připomínky.  
 
K připomínkám dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí uplatněným po uvedených 
lhůtách se nepřihlíží. 
 
 
Připomínky lze podat přímo na podatelně Městského úřadu Orlová nebo zaslat na adresu: 
Městský úřad Orlová, odbor výstavby, Osvobození 796, Orlová – Lutyně. 
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Další podrobnější informace v případě potřeby poskytnou pracovníci úřadu územního plánování 
v úředních dnech (pondělí, středa 8,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00 hodin, čtvrtek 8,00 – 11,30 
a 12,30 – 13,30), mimo úřední dny po telefonické domluvě. 
 
 

 

„otisk úředního razítka“ 

 
 
 
Ing. Karel Jalovec 
oprávněná úřední osoba  
úřad územního plánování  
 
 
Příloha:  
Zpráva o uplatňování územního plánu Doubravy 
 
 
 
Vyvěšeno dne:         Sejmuto dne: 
 
 
 
Podpis a razítko osoby zodpovědné za vyvěšení.  

 


		2015-03-03T06:49:18+0000
	Not specified




