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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ZMĚNA TERMÍNU VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

(Oznámení zahájení řízení o vydání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vělopolí 
formou opatření obecné povahy)

Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního plánování (dále jen „úřad územního 
plánování“), jako pořizovatel územního plánu obce Vělopolí, na základě žádosti obce Vělopolí dle § 6 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 52 stavebního zákona ve 
smyslu ustanovení § 171 – 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
oznámil dne 09. 11. 2016 veřejnou vyhláškou Sp. zn.: MěÚT/56082/2016/SŘaÚP/Dz, č. j. 
MěÚT/56089/2016/SŘaÚP/Dz („Oznámení zahájení řízení o vydání návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Vělopolí formou opatření obecné povahy“, dále jen „Oznámení“) zahájení řízení o vydání výše 
uvedeného dokumentu a konání veřejného projednání.

Termín veřejného projednání je potřeba z technických důvodů přesunout.

Původní termín veřejného projednání 14. 12. 2016 v 15,00 hodin

se nahrazuje novým termínem 11. 01. 2017 v 15,00 hodin.

Návrh Změny č. 1 územního plánu Vělopolí bude v souladu s ust. § 20 stavebního zákona vystaven 
k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce pořizovatele do 
18. 01. 2017 (včetně).

Ostatní ujednání veřejné vyhlášky (Oznámení) zůstávají v platnosti beze změny.

„otisk úředního razítka“
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně po dobu 

15 dnů od vyvěšení (§ 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

Patnáctým dnem po vyvěšení a zveřejnění se považuje písemnost za doručenou.

Vyvěšeno dne:……………………… Sejmuto dne: ………………………

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne……………………… a sejmuto dne…………………… .

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění, vyvěšení, sejmutí tohoto oznámení.

Po sejmutí vraťte potvrzenou Veřejnou vyhlášku s vyznačením data zveřejnění, vyvěšení a sejmutí Městskému 
úřadu Třinec.

Doručí se:

 veřejnosti veřejnou vyhláškou

Rozdělovník:

1) obec Vělopolí, Obecní úřad Vělopolí, Vělopolí 48, 739 59

2) město Třinec, Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
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