
 

 
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV                                                    

 ODBOR VÝSTAVBY  
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 
794 01 KRNOV 
 

 

Váš dopis zn.:   

Ze dne:   

Naše čj.: KRNOOV-80728/2020 juna  

Naše sp. zn.: 

 

OV-13295/2020-juna 

326.1 A/10 

 

Doručení veřejnou vyhláškou 

Vyřizuje: Ing. Radomír Juna  

Telefon: 554697707  

E-mail: rjuna@mukrnov.cz  

   

Datum: 14.10.2020  
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IČ: 296139, DIČ: CZ00296139 

Telefon: 554 697 111, fax: 554 610 418, e-mail: epodatelna@mukrnov.cz, ID DS: ndgbdc9, www.krnov.cz 

 

 

 

 

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU SLEZSKÉ PAVLOVICE 

(doručení veřejnou vyhláškou) 

 

 

Městský úřad Krnov, odbor výstavby, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce 

Slezské Pavlovice, na základě ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)  

 

 

oznamuje,  

 

 

že od 19. 10. 2020 je na Městském úřadě v Krnově, odboru výstavby vystaven k veřejnému 

nahlédnutí návrh „Územního plánu Slezské Pavlovice a vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území“ (ke společnému jednání) k nahlédnutí na: 

 

 www.krnov.cz, pod odkazy: Město Krnov → radnice → územní plánování → územní 

plány – spádové obce → projednávaná územně plánovací dokumentace 

 www.slezskepavlovice.cz, pod odkazy: Obecní úřad → Územní plán obce 

 V tištěné podobě na OÚ Slezské Pavlovice a na MÚ Krnov – odboru výstavby – 

oddělení územního plánování 

 

Dnem doručení návrhu ke společnému jednání je 15. den ode dne vyvěšení této veřejné 

vyhlášky. 

 

Podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona může každý do 30 dnů ode dne doručení 

návrhu uplatnit své písemné připomínky u pořizovatele – zasláním na adresu: 

 

 

http://www.krnov.cz/
http://www.slezskepavlovice.cz/
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IČ: 296139, DIČ: CZ00296139 

Telefon: 554 697 111, fax: 554 610 418, e-mail: epodatelna@mukrnov.cz, ID DS: ndgbdc9, www.krnov.cz 

Městský úřad Krnov 

Odbor výstavby - ÚP 

Hlavní náměstí 1 

794 01 Krnov 

 

 

 

K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. (§ 50 odst. 3 stavebního zákona) 

 

  

 

 

 

Ing. Iveta Laštůvková 

Oprávněná úřední osoba, služ. č. 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámení (2 strany) musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  

Sejmuto dne: 

Podpis, razítko: 
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