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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽENKLAVY 
 

 
 

Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, 
jako pořizovatel Změny č. 3 Územního plánu Ženklavy, příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, oznamuje podle § 25 odst. 1 a v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), že usnesením Zastupitelstva obce 
Ženklava ze dne 16.12.2020 byla vydána 

 

Změna č. 3 Územního plánu Ženklavy. 
 

Změna č. 3 Územního plánu Ženklavy spočívá zejména v aktualizaci zastavěného území, 
aktualizaci limitů využití území, v uvedení územního plánu do souladu s vydanou Aktualizací 
č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve vymezení jedné zastavitelné plochy 
a jedné plochy přestavby.  

Jelikož není možné dokument vyvěsit na úřední desce v celém jeho rozsahu, bude možné se 
s celou Změnou č. 3 Územního plánu Ženklavy seznámit: 

▪ v tištěné podobě ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15-ti dnů 
u pořizovatele, tj. na Městském úřadě v Kopřivnici, odboru stavebního řádu, územního 
plánování a památkové péče, Štefánikova 1163, 5. NP, dveře č. 570 denně, tj. v pondělí 
a středu od 8,00 do 10,00 hodin a od 14,00 do 17,00 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek po 
předchozí telefonické domluvě; 

▪ v elektronické podobě ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 
15-ti dnů, na internetové adrese www.koprivnice.cz pod odkazem Radnice – Úřední 
deska nebo Radnice – Územní plány – Aktuálně, a na internetové adrese 
www.zenklava.cz pod odkazem Úřední deska OÚ. 

Zároveň je po stejnou dobu a na stejných místech k dispozici úplné znění Územního 
plánu Ženklavy po Změně č. 3. 



Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče 598/2021/Kvito 

  
 

2 / 2 

 

Proti Změně č. 3 Územního plánu Ženklavy vydané formou opatření obecné povahy nelze 
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). 

 

Změna č. 3 Územního plánu Ženklavy nabývá účinnosti dnem doručení změny a úplného znění 
územního plánu po této změně, tedy patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky. 
 
 
„otisk razítka“ 
 
 
 
 

Ing. Markéta Kvitová v.r. 
vedoucí odboru  
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