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Oznámení o zahájení projednávání návrhu
Zadání změny č. 2 územního plánu Rapotín
(k.ú. Rapotín)
Městský úřad Šumperk na základě zmocnění dle zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen stavební
zákon), § 6, odst. 1, písm. a) v platném znění, jako pořizovatel výše uvedené územně plánovací
dokumentace podle § 47, odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řadu
o z n a m u j e,
zahájení projednávání návrhu Zadání změny č. 2 územního plánu Rapotín
Návrh zadání bude k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Rapotín a na Městském úřadě
Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, Šumperk,
dveře č. 308. Návrh je dále vystaven na adrese:
https://www.sumperk.cz/cs/mapy/uzemni-plany-obci.html – územní plány obcí projednávané.
Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán
uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah změny č. 2 územního
plánu vyplývající z právních předpisu a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský
úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele
své podněty i sousední obce.
Do 15 dnů od dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k
připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Mgr. Abdulla Azzani, Ph.D.
referent oddělení územního plánování
Oznámení bylo vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Toto oznámení musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15 dnů na úřední desce elektronické i
stacionární a poté vráceno zpět s vyznačenými údaji o jejich vyvěšení a sejmutí.
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