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OZNÁMENÍ 
PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍCH STUDIÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ JESENÍK 

S VEŘEJNOSTÍ 

 

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"), pořizuje pro 
město Jeseník v souladu s ustanovením § 30 stavebního zákona územní studie:  

„Souboru územních studií veřejného prostranství Jeseník“, členěné na: 
• Územní studie veřejného prostranství – „Sídliště Pod Chlumem Jeseník“ 
• Územní studie veřejného prostranství – „Smetanovy sady Jeseník“ 

Pořizovatel oznamuje, že veřejné projednání návrhu územních studií s veřejností se bude konat 

ve čtvrtek 02.08.2018 od 15:00 hodin 

v kavárně Zeyerka, ul. Zeyerova 1378/11a, Jeseník 
 

Součástí veřejného projednání bude prezentace obou územních studií zpracovatelem díla, společností 
City Upgrade, s.r.o. Dukovany. Předpokládaný časový harmonogram jednotlivých prezentací:  

- ÚS „Sídliště Pod Chlumem Jeseník“ – od 15:00 do 16:00 hod. 
- ÚS „Smetanovy sady Jeseník“ – od 16:00 do 17:00 hod. 

K návrhu územních studií je možné uplatnit připomínky, kterými se pořizovatel a zpracovatel bude 
zabývat a může na základě nich dojít následně k úpravě územních studií. Připomínky je možné uplatnit 
v průběhu veřejného projednání nebo písemně do 09.08.2018 na adrese pořizovatele:  

Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, Tovární 4/1287, kancelář č. 107 
(úřední dny: pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod., mimo úřední dny: úterý, čtvrtek 8.00 - 14.00 hod., pátek 
8.00 - 13.00 hod. – po telefonické dohodě, tel. 584 498 108, 584 498 110).  

Projednávaný návrh územních studií bude zveřejněn v době od 17.07.2018 do 09.08.2018 na webových 
stránkách města Jeseník: www.jesenik.org (mapový portál – územní plány obcí – aktuálně 
projednávané dokumentace).  

Stavební zákon ani jiná právní norma nepředepisuje projednání územní studie, proto tato pozvánka nemá 
charakter veřejné vyhlášky dle správního řádu či speciálních zákonů. Účast na veřejném projednání 
návrhu ÚS není povinná. 
 
 
 
„otisk razítka“ 
 
 
  
Ing. Dana Kašparová 
vedoucí Odboru stavebního úřadu 
a územního plánování 
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