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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU KARLOVICE 
A VYHODNOCENÍ JEHO VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Bruntál, jako úřad územního plánování 
v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
a pořizovatel Územního plánu Karlovice (dále jen „pořizovatel“), Vám  

oznamuje, 

v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona, že dne  

12.07.2022 (úterý) v 10:00 hodin 

se bude konat na Městském úřadě Bruntál, odboru výstavby a územního plánování, Nádražní č.p. 20, 
792 01 Bruntál, v kanceláři č. dveří 508, 

společné jednání o návrhu Územního plánu Karlovice 
a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. 

• Pořizovatel Územního plánu Karlovice vyzývá v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního 
zákona dotčené orgány k uplatnění stanovisek k návrhu Územního plánu Karlovice a vyhodnocení 
jeho vlivů na udržitelný rozvoj území (dále jen „návrh územního plánu“) ve lhůtě 30 dnů ode dne 
jednání. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. 

• Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit k návrhu územního plánu své připomínky. K později 
uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 

• Do 30 dnů ode dne doručení návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu 
na udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou může každý uplatnit u pořizovatele písemné 
připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 

• Po tuto dobu pořizovatel umožní uvedeným dotčeným orgánům a obcím nahlížet do návrhu územního 
plánu na Městském úřadě Bruntál, odboru výstavby a územního plánování, Nádražní č.p. 20, kancelář 
č. dveří 508, nejlépe po dohodě s oprávněnou úřední osobou. Návrh územního plánu bude 
zveřejněn na internetových stránkách Města Bruntál na adrese: www.mubruntal.cz, titulní strana, 
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levé vertikální menu, odkaz územní plánování a na internetových stránkách Obce Karlovice 
na adrese: www.karlovice.eu v době od 01.06.2022 do 11.08.2022. 

• Stanoviska a připomínky zasílejte písemně na adresu: Městský úřad Bruntál, odbor výstavby 
a územního plánování, Nádražní 20, 792 01 Bruntál, a pokud to bude možné současně i elektronickou 
poštou na e-mailovou adresu: kveta.schwarzova@mubruntal.cz. Žádáme Vás, aby Vaše stanoviska 
obsahovala uvedení právních předpisů, včetně konkrétních ustanovení, která prokáží Vaši příslušnost 
k jejich vydání. 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Květa Schwarzová 
vedoucí oddělení územního plánování  

a památkové péče 
 
 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Bruntál a zároveň 
na elektronické desce Městského úřadu Bruntál. Současně toto oznámení bude vyvěšeno na úřední 
desce Obecního úřadu Karlovice a na elektronické desce Obecního úřadu Karlovice. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................  Sejmuto dne: .................................... 
 

 
 

……………………………………………………………………………………. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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