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V Olomouci 18.02.2021

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. arch. Jiří Šobr, dveře č. 5.35
Telefon: 588488386
E-mail:
jiri.sobr@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Marek Černý

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o veřejném projednání
upraveného regulačního plánu MPR Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, jako úřad územního
plánování podle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), který v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona pořizuje regulační plán, oznamuje v souladu s ust. § 67 a § 188 odst. 1 stavebního
zákona a ve smyslu ust. § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zahájení veřejného projednání regulačního plánu MPR Olomouc, upraveného dle požadavku
§ 188 odst. 1 stavebního zákona.
V souladu s požadavky stavebního zákona došlo k formální úpravě struktury regulačního
plánu a některých pojmů, věcné řešení se nijak nemění.
K veřejnému nahlédnutí je upravený regulační plán MPR Olomouc vystaven

od 22.2.2021 do 31.3.2021
na Magistrátu města Olomouce, odboru dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, Olomouc.
Upravený regulační plán MPR Olomouc bude po uvedenou dobu rovněž zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup na adrese:
https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/regulacni-plany/rp-mpr/uprava-rp-mpr
Veřejné projednání upraveného regulačního plánu s odborným výkladem se uskuteční

ve středu 24.3.2021 v 15:00 hodin distanční formou
vzhledem k možné omezené účasti osob (v důsledku aktuálních omezení souvisejících s epidemií viru
SARS CoV-2) on-line způsobem.
Odkaz umožňující on-line účast na veřejném projednání a veškeré další nezbytné informace získá
volně každý na internetových stránkách Statutárního města Olomouce, na uvedené adrese
https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/regulacni-plany/rp-mpr/uprava-rp-mpr

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky.
Námitky mohou uplatnit zejména vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný
záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na
nich může být regulačním plánem přímo dotčeno a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní
předpis.
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Dotčené orgány uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání své stanovisko.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně,
opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Své námitky a připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Magistrát města Olomouce,
odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

Ing. Marek Černý
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje
Magistrátu města Olomouce

Vyvěšeno dne: 22.2.2021

Sejmuto dne: 31.3.2021
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