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, 
oznamující zahójení iízení o vydiní nóvrhu zmény è. 2

územního plinu obce Ropice

formou opatÍení obecné povahy a pozvóní k veÍejnému projedniní
_-\. 

s

Méstskf úÍad TÍinec, odbor stavebního Ìódu a územního planovaní jako uÍad územního
planovóní pÍíslu5nf dle $ 6 odst. I zíù<ona ó.18312006 Sb., o územním planovaní a
stavebním Íàdu (dóle jen ,,stavební zékon") a poÍizovatel územního planu pro obec Ropice
oznamuje v souladu s $ 171 - 173 zítkona ò. 500/2004 Sb. spràvní Íód v platném znéni a
v souladu s $ 52 stavebního z{rkonazahi\eniiízení o vydaní

. zménv ò. 2 územního plónu obce Ropice

formou opatiení obecné povahy a zfurovei vyzyvit k uplatnéní pÍipomínek nebo nómitek
k tomuto nàwhu.

Névrh opatÍení obecné povahy je Íe5en jako zmény ó. 2 územního planu obce Ropice. Je
vypracovfur dle pÍílohy ò.7 vyhlóSky ò. 500/2006 Sb., o územnè plénovacích podkladech,
územné plónovací dokumentaci a zpusobu evidence územné plénovací òinnosti. Zménou ó.2
se aktualizuje zwtavéne úz;emí dle zàkona ò. 183/23006 Sb. a jsou'"nawZeny nové
zastavitelné plochy zegména pro rodinné domky, dóle pro obóanskou vybavenost jako zàzemí
ke golfovému hiiÉti. Nówh obsahuje rovnéZ nové veiejné prospéóné stavby a to navrùené
trafostanice.
Nàvrh,ie v souladu s Politikou územního rozvoje ÓR.

Úplné znénl nóvrhu zmény ó.. 2 územního plónu obce Ropice bude dle $ 52 odst. 1
stavebního zhkonavystaveno k veÍejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dnù:
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na Méstském úÍadè TÍinec, odb. SÉaÚP, Jablunkovskó 160,739 61 TÍinec, v kancelàÍi é'

273 a Z0l, a dile na Obecním úÍadé v Ropici, 739 56 Ropi^9^e 110 dennè, nejiépe pak v

pondélí a stiedu od 800 do 1700, v túery,ve òtvrtek a v pótek od 8uu do 13u',

ode dne 25. 7.2008 do ?5.8.2008

Veiejné projednaní o nóvrhu opatÌení obeiné povahy probèhne dne

Dle ustanovení $ 52 odst. 2 stavebntho zàkona mohou proti nówhu zmén územního planu

podat úch

Dle ustanovení g 52 odst. 3 stavebního zékona mùZe nejpozdéji pii veÍejném projednóní

kaÍ:djr uplatnit sve pfipominky a to ke stavbàm dotóenlich nàvrhem veÍejnè prospéÉnlfch

staveb, veÍejné prospéinfm opatÍením a k zastavitelnfm plochàm a to s odùvodnèním a

dokladem o dotóenich próvech.
Dotóené orgóny uptatni na zitvér veiejného projednaní své stanovisko k nimitkóm a

pÍipor,;1'ínkóm dne 25. 8. 2008.

Nómitky, pÍipomínky a stanoviska se podàvají písemné u Mèstského uÍadu Tiinec, u odboru

stavebnihó Íódu a územního plànovéní, Jablunkovskó 160, TÍinec. PÍipomínky musí spl-úovat

nóleZitosti podaní podle g 37 spróvního iódu, tj. musí blit patmo, kdo piipomínku uplatiuje,

které vèci se tfkà a co se nawhuje.

pii veÍejném projednàní se dle $ 22 odst. 3 st'avqbního zókona stanoviska, nàrnitky a

pÍipomínky uplatúují písemné a musí b;it opatíeny identifikaóními údaji a podpisem osoby,

kteró je í se k zàznatnt o veÌejného projednani.
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Ing. Véra Pindurovó,
vedoucí odboru SRaLIP

Tato vyhlàika musí bft vyvèsena zpùsobem v místè obvyklém do dne konóní veiejného projednàní. Vefejnó

vyhióSla se zveÍejní téZ zpùsobemumoZúujícím dólkovfpÍístup ( $ 25 odst.2 zàkona ó. 500/2004 Sb., spràimí

iód.)
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