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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
  
Oznámení zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Stará Ves nad Ondřejnicí (za období 2018 - 2022) 
 

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen pořizovatel), jako 

úřad územního plánování příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), zpracoval ve 

smyslu ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem  

návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí 

(za období 2018 - 2022) 

a dle § 47 odst. 2 stavebního zákona zahajuje jeho projednání.  

 

Vzhledem k rozsahu návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí nelze 

dokument zveřejnit na úřední desce v plném znění, proto do něj bude možné nahlížet od 04.10.2022 

do 03.11.2022: 

v tištěné podobě: 

- na Obecním úřadě obce Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká čp. 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

- u pořizovatele na Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu, 

Prokešovo náměstí č. 8, v budově Nové radnice, 4. poschodí, kancelář č. 425  

v elektronické podobě na internetových stránkách obce www.staraves.cz - v sekci úřad, úřední deska   

 

Do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky, tj. do 03.11.2022, může každý uplatnit 

u pořizovatele písemné připomínky na adrese:  

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, Prokešovo náměstí 8, 729 30 

Ostrava.   

 

K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se dle § 47 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

 

   

   

 - dle rozdělovníku -  

   

   

   

   

Vaše značka:  

Ze dne:  

Č. j.: SMO/653126/22/ÚPaSŘ/Nov 

Sp. zn.: S-SMO/653090/22/ÚPaSŘ/2 

  

Vyřizuje: Ing. Tereza Nováčková 

Telefon: 599 442 267 

E-mail: tnovackova@ostrava.cz 

  

Datum: 03.10.2022 

http://www.staraves.cz/
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Oddělení středisko informačních služeb Magistrátu města Ostravy a Obecní úřad Stará Ves nad 

Ondřejnicí žádáme, aby tuto veřejnou vyhlášku zveřejnili na úřední desce (vč. elektronické) po dobu 

nejméně 30 dnů a to v době od 04.10.2022 do 03.11.2022 (včetně - tzn. sejmout nejdříve 04.11.2022) 

a po uplynutí této lhůty zaslali zpět s potvrzením o době vyvěšení.  

 

 

 

Ing. Tereza Nováčková 

referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování - pořizovatel ÚPD 

-podepsáno elektronicky- 

 

 

 

Příloha: Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí  

 

 

Rozdělovník: 

1. MMO – Oddělení středisko informačních služeb  

2. Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká čp. 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: …………………………. Sejmuto dne: ……………………  

 

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: …………… Sejmuto dne: …………………… 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce a elektronické úřední 

desce způsobem umožňující dálkový přístup.  
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