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Městský úřad Šternberk
Odbor stavební
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk

Č. j.:
MEST 40276/2021
Sp. zn.: OS 362/2016 dav
Spisový znak -326, skartační znak/skartační lhůta A /10
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení:
Oprávněná úřední osoba pro podepisování:

Šternberk 30.03.2021

Ing. Martina Davidová, referent odboru stavebního
tel.:585086406, e-mail: davidova@sternberk.cz
Ing. Robert Černocký, Ph.D., vedoucí odboru stavebního
tel.: 585086400, e-mail: cernocky@sternberk.cz

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
ÚZEMNÍHO PLÁNU LIPINA
Odbor stavební Městského úřadu Šternberk (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
který v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pořizuje územní plán Lipina, oznamuje
v souladu s § 52 stavebního zákona, ve smyslu § 172 a následujících zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájení veřejného projednání návrhu územního
plánu Lipina.
Veřejné projednání návrhu s odborným výkladem projektanta se uskuteční

dne 10.05.2021 v 15:00 hodin distanční formou
vzhledem k možné omezené účasti osob v důsledku aktuálních omezení souvisejících
s pandemií viru SARS CoV-2 on-line způsobem.
Odkaz umožňující on-line účast na veřejném projednání a veškeré další nezbytné informace
získá každý na adrese: www.sternberk.eu (Základní informace o Šternberku/Územní plánování
Šternberk/Územní plány obcí).
K veřejnému nahlédnutí je návrh vystaven od 07.04.2021 do 17.05.2021
- na Obecním úřadu Lipina, Lipina č.pop. 81,
- na Městském úřadu Šternberk, odboru stavebním, Horní náměstí 57/9.
Současně bude návrh vystaven k nahlédnutí i způsobem umožňujícím dálkový přístup na
elektronické úřední desce Městského úřadu Šternberk www.sternberk.eu a úřední desce
Obecního úřadu Lipina www.lipina.eu .
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, to je do 17.05.2021, může každý uplatnit
své připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a
zástupce veřejnosti mohou ve stejné lhůtě uplatnit námitky, ve kterých uvedou jejich
odůvodnění, vymezení území dotčené námitkou a údaje podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě
stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
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K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Rovněž se
nepřihlíží k námitkách a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
zásad územního rozvoje vydaných krajem (ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona).

Ing. Robert Černocký, Ph.D.
vedoucí odboru stavebního

Obdrží:
Obec:
1. Obec Lipina, IDDS: 7xubz26
Sousední obce:
2. Město Šternberk, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk 1
3. Obec Domašov u Šternberka, IDDS: jrgaw3n
4. Obec Horní Loděnice, IDDS: hdjbvdr
Dotčené orgány:
5. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf
6. Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01
Šternberk 1
7. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b
8. Státní veterinární správa, IDDS: d2vairv
9. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII - Olomouc, IDDS: 9gsaax4
10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
11. Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IDDS: hjyaavk
12. Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Horní náměstí č.p. 78/16,
785 01 Šternberk 1
13. Městský úřad Šternberk, odbor investic a veřejných zakázek, Horní náměstí č.p. 78/16, 785
01 Šternberk 1
14. Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
15. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
16. Obvodní báňský úřad v Ostravě, IDDS: da5adv2
17. Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Olomoucký kraj, IDDS: hq2aev4
18. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, IDDS: ufiaa6d
19. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Krajský úřad – nadřízený orgán:
20. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního
plánování, IDDS: qiabfmf
Oprávněný investor:
21. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
22. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
23. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
24. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Projektant:
25. Ing.arch. Ivo Motl, Vranovská 767/102, 614 00 Brno

