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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO 

PLÁNU KLADKY 

 

Městský úřad Konice, odbor výstavby, jako úřad územního plánování, příslušný podle § 6 odst. 

1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 22 odst. 1, § 55b odst. 2  

stavebního zákona, ve spojení s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

 

oznamuje 

 

zahájení veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Kladky. 

 

Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Kladky se uskuteční dne 22.8.2019  

v 10 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kladky. 

 

Návrh změny č. 2 územního plánu Kladky je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském 

úřadu Konice, odboru výstavby a na Obecním úřadu Kladky. Návrh změny č. 2 územního plánu 

Kladky je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, na adrese www.konice.cz a na 

adrese www.obeckladky.cz.  

Lhůta pro vystavení je stanovena v souladu s § 20 odst. 1, § 52 odst. 1 a § 55b odst. 2 

stavebního zákona, ve spojení s § 172 správního řádu, od 5.8. do 30.8.2019. 

 

Námitky proti návrhu změny č. 2 územního plánu Kladky mohou podat v souladu s § 52 odst. 2 

a § 55b odst. 2 odst. 2 stavebního zákona pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených 

návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. 

V souladu s § 55b odst.2 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného 

projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle předchozího 

odstavce námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí 

dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle 

katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Dotčené orgány uplatní ve stejné 

lhůtě svá stanoviska k návrhu změny. 

 

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.  

http://www.konice.cz/
http://www.obec-bohuslavice.cz/
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Při uplatňování stanovisek, námitek a připomínek ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při 

vydávání Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, se nepřihlíží. 

 

Případnou korespondenci zasílejte na adresu: 

Městský úřad Konice, odbor výstavby, Na Příhonech 405, 798 52 Konice, nebo datovou 

schránkou IDDS: 3m8bvgu. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Němec 

vedoucí odboru výstavby 

 

 

 

 

Veřejně vyvěšeno dne: . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sňato dne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

Doručí se: 

Obec, pro kterou je změna územního plánu pořizována: 

Obec Kladky, IDDS: 6ekbvu2 

 

Nadřízený orgán územního plánování: 

Olomoucký kraj, Odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení územního plánování, IDDS: 

qiabfmf 

 

Dotčené orgány: 

Olomoucký kraj, Odbor dopravy a sil. hospodářství, IDDS: qiabfmf 

Olomoucký kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf 

Městský úřad Konice, Odbor životního prostředí, Na Příhonech č.p. 405, 798 52  Konice 

Městský úřad Konice, odbor dopravy, Masarykovo nám. 27, Konice, 79852 

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, IDDS: 9gsaax4 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4 

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení 

programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk 

Ministerstvo dopravy, Oddělení územního plánu, IDDS: n75aau3 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb 

Český báňský úřad, IDDS: rn6aas6 

Státní veterinární správa, IDDS: d2vairv 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště 

Prostějov, IDDS: 7zyai4b 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d 
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Oprávněný investor: 

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

 

Sousední obce: 

Obec Dzbel, IDDS: v22bgdy 

Obec Ludmírov, IDDS: t7rarut 

Obec Šubířov, IDDS: 35sax4y 

Obec Jaroměřice, IDDS: 3hca4s6 

Obec Biskupice, IDDS: zxwbma7 

Obec Bouzov, IDDS: gtubfd2 

Obec Březinky, IDDS: 9h9a4eu 

Obec Vysoká, IDDS: mnka5p8 

 

 

Projektant:  

Doc.Ing.arch.Dr. Gabriel Kopáčik, Keřová č.p. 745/23, Žebětín, 641 00  Brno 41 
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