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DLE ROZDĚLOVNÍKU

Oznámení o projednání 2. etapy Územní studie krajiny správního obvodu
obce s rozšířenou působností Bruntál – konzultace s veřejností
Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, jako orgán územního plánování (dále jen
„úřad územního plánování“) příslušný podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a
pořizovatel Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Bruntál (dále jen
„Územní studie krajiny SO ORP Bruntál“) tímto
oznamuje,
projednání 2. etapy, tj. návrhu Územní studie krajiny SO ORP Bruntál.
Obsahem návrhu Územní studie krajiny SO ORP Bruntál je optimální využití zjištěných krajinných
potenciálů a řešení střetů, snižování rizik a předcházení ohrožení z hlediska vývoje životního prostředí i
z hlediska uspokojení potřeb člověka v krajině. Cílem pořízení celé Územní studie krajiny SO ORP
Bruntál je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení
krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování.
Návrh Územní studie krajiny SO ORP Bruntál bude od 12.06.2019 do 03.07.2019 vystaven k nahlédnutí
• fyzicky na Městském úřadě Bruntál, odboru výstavby a územního plánování, Nádražní 20, Bruntál,
budova „A“, páté patro, číslo dveří 509,
• a na internetových stránkách Města Bruntál na adrese: http://www.mubruntal.cz/, horní
horizontální menu „Město a úřad“, dále pak níže „Městský úřad“ → „Územní plánování“ →
„Územní studie krajiny SO ORP Bruntál“ → „Územní studie krajiny SO ORP Bruntál - 2. etapa –
návrh k projednání“.
Současně oznamujeme, že se bude konat
veřejné seznámení s návrhem Územní studie krajiny SO ORP Bruntál spojené s výkladem
zhotovitele, a to dne 26.06.2019 (středa) od 15:00 hodin v Zasedací místnosti zastupitelstva města
Městského úřadu Bruntál.
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Smyslem projednání návrhu Územní studie krajiny SO ORP Bruntál je seznámení veřejnosti, jejich
zástupců a relevantních orgánů veřejné správy s předloženým návrhem. Proto považujeme za přínosné,
aby byla informována široká veřejnost i ve vaší obci, tj. především občané a lidé v obci žijící. Tímto vás
žádáme o vhodné seznámení veřejnosti s výstupy 2. etapy u vás způsobem místně obvyklým (např.
dokumentovatelným vyvěšením kopie tohoto oznámení na úřední desce obce).
Vyzýváme především veřejnost a jejich zástupce k uplatnění svých podnětů a připomínek
k předkládanému návrhu Územní studie krajiny SO ORP Bruntál, a to nejpozději do 03.07.2019.
Své věcné podněty a připomínky formulujte písemně na adresu: Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a
územního plánování, Nádražní 20, 792 01 Bruntál, případně prostřednictvím e-mailové pošty:
jan.heisig@mubruntal.cz. Pro snadnou identifikaci podání jej označte textem „Územní studie krajiny, 2.
etapa“. Písemnosti prosím také opatřete svými identifikačními a kontaktními údaji pro případnou další
komunikaci.
Obsahem následující 3. etapy, tj. finálního návrhu Územní studie krajiny SO ORP Bruntál, bude konečné
znění Územní studie krajiny SO ORP Bruntál se zapracováním relevantních podnětů a připomínek
k předkládaným výstupům. O ukončení 3. etapy budete informování ve druhé polovině roku 2019.
otisk razítka
Mgr. Jan Heisig
samostatný referent
územního plánování
Obdrží (s žádosti o informování veřejnosti způsobem v místě obvyklým):
Město Andělská Hora, IDDS: dd3bytd
Město Bruntál, zde
Město Horní Benešov, IDDS: sxgbxg6
Město Vrbno pod Pradědem, IDDS: znnbahx
Obec Bílčice, IDDS: h9kbwpa
Obec Dětřichov nad Bystřicí, IDDS: q4aawkx
Obec Dlouhá Stráň, IDDS: t2bbw8k
Obec Dvorce, IDDS: ztqbehe
Obec Horní Životice, IDDS: 753a387
Obec Karlova Studánka, IDDS: aidbnv2
Obec Karlovice, IDDS: c8eayjx
Obec Křišťanovice, IDDS: a37bsiq
Obec Leskovec nad Moravicí, IDDS: fndbpye
Obec Lomnice, IDDS: vjxar2g
Obec Ludvíkov, IDDS: bu4avk3
Obec Mezina, IDDS: e6har34
Obec Milotice nad Opavou, IDDS: nj7bm5b
Obec Moravskoslezský Kočov, IDDS: pxsar3y
Obec Nová Pláň, IDDS: 4iiaxr5
Obec Nové Heřminovy, IDDS: hgdaycs
Obec Oborná, IDDS: k5dbwag
Obec Razová, IDDS: emabine
Obec Roudno, IDDS: eedbwjj
Obec Rudná pod Pradědem, IDDS: nqgbijy
Obec Staré Heřminovy, IDDS: hsebips
Obec Staré Město, IDDS: 787b2gd
Obec Světlá Hora, IDDS: 8ycba46
Obec Svobodné Heřmanice, IDDS: 5wqaxxq
Obec Široká Niva, IDDS: tdvb3wu
Obec Václavov u Bruntálu, IDDS: 3v7ar49
Obec Valšov, IDDS: jbnbnvw
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Orgány veřejné správy a další subjekty:
Město Bruntál – Městský úřad Bruntál, zde
odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství (orgán ochrany přírody a krajiny,
vodoprávní úřad)
odbor výstavby a územního plánování (stavební úřad)
Moravskoslezský kraj – Krajský úřad Moravskoslezského kraje, IČO 70890692, IDDS: 8x6bxsd
odbor územního plánování a stavebního řádu úřad
odbor životního prostředí a zemědělství (orgán ochrany přírody, vodoprávní úřad)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (Regionální pracoviště Olomoucko) - Správa CHKO
Jeseníky, IČO 62933591, IDDS: hwzdyhr
Město Horní Benešov – Městský úřad Horní Benešov, IČO 00296007, IDDS: sxgbxg6
odbor výstavby (stavební úřad)
Město Vrbno pod Pradědem – Městský úřad Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, IDDS: znnbahx
odbor výstavby a životního prostředí (stavební úřad)
Město Břidličná – Městský úřad Břidličná, IČO: 00295906, IDDS: f5rbfaq
stavební úřad
Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222, IDDS: 26iaava
Povodí Odry, s.p., IČO: 70890021, IDDS: wwit8gq
Povodí Moravy, IČO: 70890013, IDDS: m49t8gw
Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, IDDS: e8jcfsn
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČO: 00000205, IDDS: bjds93z

