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Veřejná vyhláška  

 

   

 

 

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu  

Územního plánu Dolní Studénky (k. ú. Dolní Studénky) 

             

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  

o z n a m u j e 

 

vystavení upraveného návrhu „Územního plánu Dolní Studénky“ podle § 53, odst. 2 a  § 52 

stavebního zákona v platném znění. Upravený návrh je vystaven na Městském úřadě Šumperk, 

odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická 31, Šumperk, dveře  

č. 308, jeho internetových stránkách www.sumperk.cz/mapový portál/územní plány 

obcí/projednávané a na Obecním úřadě v Dolních Studénkách. Rozsah úprav pro opakované 

veřejné projednání je přílohou tohoto oznámení. 

Současně uvědomujeme, že veřejné projednání s výkladem projektanta se bude konat ve středu 

dne 26. února 2020 v 15 hod. na Obecním úřadě v Dolních Studénkách. 

 

V souladu s §52 odst. 3 nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit 

své připomínky a dotčené osoby (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 

oprávněný investor a zástupce veřejnosti) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje 

podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

Námitky a připomínky se při veřejném projednání uplatňují písemně a musí být opatřeny 

identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. K později uplatněným připomínkám a 

námitkám se nepřihlíží. Rovněž se nepřihlíží k připomínkám a námitkám ve věcech, o kterých bylo 

rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje.                       

 

 

Ing. Zdeňka Riedlová   

referentka 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. 

http://www.sumperk.cz/mapový%20portál/územní%20plány%20obcí/projednávané
http://www.sumperk.cz/mapový%20portál/územní%20plány%20obcí/projednávané
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ROZDĚLOVNÍK – veřejné opakované projednání návrhu Územního plánu Dolní Studénky 

Dotčené orgány:  

• Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy VIII, IDDS: 9gsaax4 

• Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor péče o krajinu,  

• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1 IDDS: bxtaaw4  

• Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 375/4, Praha 2   

• Ministerstvo dopravy ČR, odbor strategie, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1 

• Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc  

• -odbor dopravy a silničního hospodářství 

• -odbor životního prostředí a zemědělství 

• Městský úřad Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk 

• -odbor životního prostředí 

• -odbor dopravy 

• -odbor výstavby, oddělení památkové péče 

• Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha 9  

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1 IDDS: me7aazb 

• Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územ. prac. Šumperk, Nemocniční 7,  Šumperk  

• Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územ. prac. Šumperk, IDDS: 7zyai4b 

• Krajská veterinární správa, Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, IDDS: 7xg8dcq  

• ČR - Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy 

majetku Brno, IDDS: hjyaavk  

• Obvodní báňský úřad, Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 728 03 Ostrava 1  IDDS:da5adv2  

• ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát v Olomouci, tř. Míru 273/99, Olomouc 

• Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha  

• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 414Státní pozemkový úřad, 

Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov IDDS:  z49per3 

 

Orgán územního plánování: 

• Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc 

 

Sousední obce: 

• Obec Bludov  

• Obec Dolní Studénky + úřední deska 

• Obec Dlouhomilov 

• Obec Hrabišín 

• Obec Nový Malín    

• Obec Sudkov 

• Město Šumperk + úřední deska 

 

Oprávnění investoři, ostatní: 

• ČEZ Distribuce, a.s., Guldnerova 2577/19, Plzeň, IDDS: v95uqfy  

• T- Mobile Czech republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha IDDS: ygwch5i 

• ČEPS,a.s., Elektrárenská 774/2, Praha IDDS: seccdqd 

• České dráhy, a.s.,  Nábřeží Svobody 1222, Praha IDDS: e52cdsf 

• Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno IDDS: m49t8gw    

• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, 656 09 Brno IDDS: zjq4rhz 

• GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem IDDS: rdxzhzt 

• České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f 

• Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, IDDS: qa7425t 

• Lesy ČR, s.p. Hradec Králové, IDDS: e8jcfsn 
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