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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

SDĚLENÍ O ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUKVALDY 

 

 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního 
rozvoje (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), na základě zadání změny územního plánu zajistil, v souladu s § 50 odst. 1 
stavebního zákona, zpracování Návrhu změny č. 2 Územního plánu Hukvaldy zpracovaného 
včetně vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území, životní prostředí 
a s prvky regulačního plánu (dále také „návrh změny č. 2 ÚP“). 

Důvody pro pořízení změny územního plánu jsou podrobně popsány v textové části odůvodnění v 
kapitole A.1) Důvody pro pořízení změny č. 2 Územního plánu Hukvaldy (str. 1). 

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona doručuje návrh změny č. 2 ÚP veřejnou 
vyhláškou. Každý může 

do 30 dnů ode dne doručení 

uplatnit u pořizovatele (tzn. do 5. 10. 2020, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního 
rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek) 
písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 

Návrh změny č. 2 ÚP bude vystaven k nahlédnutí od 19. 8. 2019 do 5. 10. 2020, a to: 

- v tištěné podobě na Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního 
řádu, Radniční 1148, kanc. č. 407 (pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hodin, čtvrtek od 8.00 do 15.00 
hodin, úterý, pátek od 8.00 do 13.00 hodin); 

- v elektronické podobě na internetových stránkách obce Hukvaldy www.hukvaldy.eu pod 
odkazem „územní plán“. 

 
S pozdravem 
 
 
Ing. Antonín Vantuch, v. r. 
referent oddělení územního rozvoje 
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Hukvaldy č.p. 3 
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Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena způsobem v místě obvyklým, nejméně po dobu 45 dnů 
(Obec Hukvaldy a Magistrát města Frýdku-Místku). 
 
Veřejná vyhláška se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 25 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád). 
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