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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

SDĚLENÍ O ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRÁ 

 

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního 
rozvoje (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), na základě zadání změny č. 1 územního plánu zajistil, v souladu s § 50 odst. 1 
stavebního zákona, zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Dobrá (dále jen "návrh 
změny územního plánu"). 

Důvodem pořízení změny č. 1 ÚP je především snaha prověřit nové záměry obce a občanů na 
vymezení zastavitelných ploch, dále aktualizace zastavěného území a zastavitelných ploch, 
aktualizace dopravní a technické infrastruktury, aktualizace limitů využití území a zpřesnění 
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití ve vztahu k aktuálním nadřazeným územně 
plánovacím dokumentacím, platné legislativě, veřejným zájmům a trvale udržitelnému rozvoji území. 

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona doručuje návrh změny územního plánu 
veřejnou vyhláškou. Každý může 

do 30 dnů ode dne doručení 

uplatnit u pořizovatele (Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, 
oddělení územního rozvoje, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek) písemné připomínky. K později 
uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 

Návrh změny č. 1 Územního plánu Dobrá bude vystaven k nahlédnutí od 27.06.2022 
do 11.08.2022, a to: 

- v tištěné podobě 

1) na Obecním úřadu v Dobré u Frýdku - Místku (pondělí a středa od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 
16.00 hodin, úterý a čtvrtek po telefonické domluvě, tel. č. 558 412 304 nebo 734 678 217), 

Obec Dobrá 
Dobrá č.p. 230 
739 51  Dobrá 

 



Č.j. MMFM 100640/2022  

 

 str. 2 

2) na Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 
kanc. č. 407 (pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hodin, čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, úterý a pátek 
od 8.00 do 13.00 hodin), 

- v elektronické podobě 
 
- internetových stránkách obce Dobrá u Frýdku - Místku: www.dobra.cz, pod odkazem „Územní 
plán“. 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Štefek v.r. 
referent oddělení územního rozvoje 
 
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena způsobem v místě obvyklým, nejméně po dobu 45 dnů. 
 
Veřejná vyhláška se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 25 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád). 
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