MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL
odbor výstavby a územního plánování
Nádražní 20, 792 01 Bruntál
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Výst. 2257/2016/rho
MUBR/48391-18/he-Výst. 2257/2016/rho
Mgr. Jan Heisig, oprávněná úřední osoba
554 706 238
554 712 193
jan.heisig@mubruntal.cz

Datum:

19.07.2018

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Oznámení o ukončení 1. etapy Územní studie krajiny správního obvodu obce
s rozšířenou působností Bruntál
Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, jako 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,
že byla dokončena 1. etapa, tj. doplňující průzkumy a rozbory, Územní studie krajiny SO ORP Bruntál.
Obsahem 1. etapy je popis zhotovitelem zjištěného současného stavu území, vycházející z použitých
podkladů a terénních průzkumů. 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.
Výstupy z 1. etapy jsou zveřejněny na webových stránkám Města Bruntálu, http://www.mubruntal.cz/,
horní horizontální menu „Město a úřad“, dále pak níže „Městský úřad“ → „Územní plánování“ →
„Územní studie krajiny SO ORP Bruntál“.
Tímto vás vyzýváme k uplatnění svých podnětů, připomínek, nových informací a skutečnosti
k výstupům výše uvedené etapy, a to nejpozději do 20. srpna 2018.
Smyslem projednání 1. etapy je získat informace o území obcí, které nejsou zachyceny ve zhotovených
doplňujících průzkumech a rozborech a případně upozornit na potřebu doplnění výstupů 1. etapy pro další
práci.
Protože považujeme za přínosné, aby byla informována i veřejnost ve vaší obci, tímto vás žádáme
o vhodné seznámení veřejnosti s výstupy 1. etapy u vás způsobem místně obvyklým.
Své věcné podněty, připomínky, nové informace a skutečnosti vůči obsahu či formě prosím formulujte
nejlépe 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 označte jej textem „Územní studie krajiny“. Písemnosti prosím také opatřete svými
identifikačními a kontaktními údaji pro případnou další komunikaci.
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Obsahem následující 2. etapy, tj. návrhu Územní studie krajiny SO ORP Bruntál, budou konkrétní návrhy
a opatření v krajině, které budou vycházet především z poznatků 1. etapy a věcných podnětů, připomínek
či nově zjištěných skutečností, jež budou předány zhotoviteli.
O ukončení 2. etapy a formě představení návrhů a opatření v krajině s budete informování v první
polovině roku 2019.

otisk razítka
Ing. Pavla Krupová
vedoucí odboru výstavby
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Obdrží:
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

