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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

ÚP LIPTAŇ - ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LIPTAŇ 

V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2017-2020)- DORUČENÍ NÁVRHU 

 

Na základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 15 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, přistoupil odbor výstavby a 

životního prostředí,oddělení úřadu územního plánování  Městského úřadu Krnov, jako 

pořizovatel Územního plánu Liptaň, ke zpracování návrhu Zprávy o uplatňování Územního 

plánu Liptaň v uplynulém období (2017 – 2020).  

 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Liptaň v uplynulém období (2017 – 2020) 

(dále jen „návrh zprávy“) 

 

je vystaven k veřejnému nahlédnutí v tištěné podobě na Městském úřadě Krnov, odboru 

výstavby a životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování (Krnov, Vodní ul. 1, 3. 

NP, kanc. č. 714) nebo na Obecním úřadě Liptaň.  

Návrh zprávy je také zveřejněn na internetové adrese:  

- www.krnov.cz, pod odkazy „Radnice“ → „Územní plánování“ → „Územní plány – 

spádové obce“ → „Projednávaná ÚPD“; 

- www.liptan.cz   pod odkazem „Obec“ – „Územní plán Liptaň“  - „Zpráva o 

uplatňování ÚP Liptaň  v uplynulém období (2017 -2020)“. 

 

Podle § 47 odst. 2 stavebního zákona může (mohou) : 

- každý do 15 dnů ode dne doručení návrhu zprávy uplatnit písemné připomínky u 

pořizovatele;  

http://www.krnov.cz/
http://www.liptan.cz/
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- do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy dotčené orgány a krajský úřad jako 

nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na 

obsah zprávy vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů; 

- do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u 

pořizovatele stanovisko; 

- v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona doručí příslušný orgán ochrany přírody 

nejpozději 7 dní před uplynutím výše uvedené lhůty pořizovateli a příslušnému 

úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny; 

- do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i 

sousední obce.  
 

Vyjádření, stanoviska a podněty adresujte na Městský úřad Krnov, odbor výstavby a 

životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování,  Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. 

 

K vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.  

 

 

                                                                                                       Eva Pícová 

              oprávněná úřední osoba, služební číslo 0142 
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