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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 

OZNÁMENÍ 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ POD PRADĚDEM  

A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

 

Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad 
územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání 
územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu Územního plánu 
Bělá pod Pradědem a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále jen „návrh ÚP“) a projednal ho 
s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi. 

Pořizovatel v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona doručuje upravený a posouzený návrh ÚP a 
oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou. Pořizovatel oznamuje, 

že veřejné projednání se koná 

ve čtvrtek 19. května 2022 v 16:00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu, Domašov 381, 

Bělá pod Pradědem 
 

Nejpozději 

do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 26.05.2022) 

 

mohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 
veřejnosti námitky, dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska k částem řešení, které 
byly od společného jednání změněny, a každý své připomínky. 

Vzhledem k rozsahu není možné celou dokumentaci návrhu ÚP zveřejnit na úřední desce.  

Dokumentace upraveného návrhu Územního plánu Bělá pod Pradědem a vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území bude vystavena k veřejnému nahlédnutí v době od 11.04.2022 do 26.05.2022, a 
to: 

 

 na Obecním úřadě Bělá pod Pradědem, Domašov 381, 790 01 Bělá pod Pradědem 

 na Městském úřadě Jeseník, Odboru stavebního úřadu a územní plánování, Tovární 4/1287, Jeseník, 
kancelář č. 102 (úřední dny: pondělí a středa 8.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod., mimo úřední dny – po 
tel. dohodě: úterý, čtvrtek 8.00 - 14.00 hod., pátek 8.00 - 13.00 hod.) 

 způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese pořizovatele:  
www.jesenik.org (územní plánování – územní plány obcí – aktuálně projednávané dokumentace) 

http://www.jesenik.org/
http://www.jesenik.org/
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Námitky, připomínky a stanoviska zasílejte písemně na adresu pořizovatele:  
Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územní plánování 
Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, IDDS: vhwbwm9. 

 

 

Upozornění: 

K později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. K námitkám, stanoviskům a 
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního 
plánu vydaného krajem, se nepřihlíží. 

Námitky musí obsahovat identifikační údaje a podpis osoby, která je uplatňuje. V námitkách se musí uvést 
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.  
 
 
 
 

„otisk razítka“ 

 

 
 
  
Ing. Dana Kašparová 
referent Odboru stavebního úřadu 
a územního plánování 
 

 
 
 
 
 
 
 

Toto oznámení je doručeno 15. dnem ode dne vyvěšení, vyvěšeno bude od 12.04.2022 do 27.05.2022 
na úřední desce obce Bělá pod Pradědem a na úřední desce pořizovatele MěÚ Jeseník (ÚD města 
Jeseník) a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce. 
 
 
 
 
 
Obdrží: 

 
1. Obec Bělá pod Pradědem, IDDS: 8cpbpc8 – na úřední desku 
2. Město Jeseník, Městský úřad Jeseník – na úřední desku  
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