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OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU 

 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŇOVICE 

 Včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  

 
Městský úřad Litovel, odbor výstavby (dále  jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný 

podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), který na žádost obce Pňovice  pořizuje územně 

plánovací dokumentaci obce Pňovice v souladu s § 6 odst. 1 stavebního zákona, oznamuje dle § 52 

stavebního zákona zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu  

  Územního plánu PŇOVICE. 

 

 

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Pňovice s jeho odborným výkladem  

se uskuteční  

 

dne 30.6.2021  (středu) v  14.00 hod. 
v kulturním sálu staré školy na adrese Pňovice č. p. 10, 784 01 Pňovice 

 
Návrh Územního plánu Pňovice bude ode dne zveřejnění tohoto oznámení  do 7.7.2021 včetně k dispozici 

k nahlédnutí u pořizovatele na MěÚ Litovel, odboru výstavby v pracovní dny po, st od 7.00 -11.30 a 12.00 

- 17.00, v ostatní dny po tel. dohodě a současně bude návrh rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím 

dálkový přístup na elektronické úřední desce pořizovatele (http://www.litovel.eu/cs/urad/uredni-

deska/aktualni-oznameni.html) a elektronické úřední desce Obecního úřadu Pňovice  

(http://www.pnovice.cz/uredni-deska). 

 

V průběhu veřejného projednávání vzhledem k aktuálním omezením způsobeným epidemií viru SARS 

CoV-2 budou uplatňována aktuální vládní nařízení a zároveň se veřejnosti doporučuje před případnou 

osobní návštěvou na MěÚ Litovel nebo OÚ Pňovice se informovat o aktuální provozní době úřadu.  

 

Námitky proti návrhu územního plánu mohou (dle § 52  odst. 2 -  stavebního zákona) podat pouze 

vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.  

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 7.7.2021  může každý uplatnit své připomínky a 

dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje 

podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

Námitky k prvkům náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2.  

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě tj. do 7.7.2021 stanoviska k 

částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny.  

Sousední obce mohou do 7.7.2021 uplatnit své připomínky prostřednictvím Rady obce. 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  
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Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad 

územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.  

 

 

 

 

Ing. Ludmila Šmakalová 

vedoucí odboru výstavby Městský úřad Litovel 

  

 

Příloha:  

Návrh Územního plánu Pňovice 

 

Obdrží (jednotlivě): 

 

Dotčené orgány: 

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

Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur 

Ministerstvo dopravy, odbor dopr. politiky mez. vztahů a ŽP, IDDS: n75aau3 

Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4 

Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

Obvodní báňský úřad, pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, IDDS: da5adv2 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IDDS: ufiaa6d 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b 

Státní veterinární správa, IDDS: 7xg8dcq 

Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

Český telekomunikační úřad, IDDS: a9qaats 

Národní památkový ústav, IDDS: 2cy8h6t 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb 

Státní plavební správa, IDDS: pwzaih7 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj 

Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí, Nám. Př. Otakara č.p. 778/1b, 784 01  Litovel 

Městský úřad Litovel, odbor dopravy a SH, Nám. Př. Otakara č.p. 777/2, 784 01  Litovel 

Městský úřad Litovel, Odbor MH a SI, Nám. Př. Otakara č.p. 777/2, 784 01  Litovel 

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 

územních zájmů Morava, IDDS: hjyaavk 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje , odd. územního plánování, IDDS: 

qiabfmf 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor sportu, kultury a památkové péče, IDDS: qiabfmf 

 

Sousední obce: 

Obec Střeň, IDDS: tr5auyz 

Obec Štěpánov, IDDS: 8xab2jm 

Obec Újezd, IDDS: 6v3bat9 

Město Uničov, IDDS: zbdb4bg 

Obec Strukov, IDDS: 7ufb2t6 

Obec Žerotín, IDDS: 8gybjsw 

Obec Želechovice, IDDS: 37iasie 

Město Litovel, Nám. Př. Otakara č.p. 778/1b, 784 01  Litovel 

 

Obec, pro kterou se pořizuje:  

Obec Pňovice, IDDS: uxbbjer 
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Oprávněný investor: 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

 

 

Ostatní: 

Zpracovatel: 

Ing. Irena Čehovská, arch., Wellnerova č.p. 560/14, Nová Ulice, 779 00  Olomouc 9 

 

Určený zastupitel :  

Ing. Jiří Ruprecht, Pňovice č.p. 123, 783 12  Pňovice  
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