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Městský úř
nám. T' G' Masaryka

ad ProStějov
I30l I4, 796 01 Prostějov

Stavební úřad Městského úřadu Prostějov

QnZn. : SV I 327 4 12009-Ing.Ml
Cj.: PVMU 248081201,2 6I

oprávněná úřední osoba pro vyŤizer:J: Ing' František Mlčoch,
oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Košťál

Prostějov, dne 29. 2. 2012
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tel. 582 3227.8+.1

VEREJNA VYHLASKA
oznámení o zahájeni projednávání návrhu zaďání územního plánu olšany u Prostějova

Stavební úřad Městského úřadu Prostějov, oddělení územního plánování, jako úřad obce
s rozšířenou působností podle zákona č.31412002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
a stanovení obcí s rozšířenou působností, správně příslušný podle vyhlášky č. 3BB/2002 Sb.,
o stanovení správních obvodů s pověřeným obecním úřadem a sprár'ních obvodů obcí s rozšířenou
působností, kteý v souladu s $ 6 zákona č. 18312006 Sb.' o územním plánování a stavebním řádu ve
zněrn pozdějších předpísů (dále jen stavební zákon), pořizuje územní plán olšany u Prostějova a
oznamuje všem dotčeným orgánům, obcím' ostatním orgánům a veřejnosti projednání návrhu
zadání územního plánu olšany u Prostějova (dále jen návrh zadáni) v souladu s $ 47 stavebního
zákona'

Návrh zadáú bude r.ystaven k nahlédnutí po dobu 30-ti dnů, tj.

od 13. března 2012 do 12. dubna 2012

a) na Stavebním úřadu Městského uřadu Prostějov, oddělení územního plánování'
nám. T. G. Masaryka I30lL4, Prostějov, dveře č.403 (3. patro přístavbyradnice)

b) na obecním úřadu olšany u Prostějova, olšany u Prostějova 50,798 14 olšany u Prostějova
c) na httrr://wrvw.olsanYupv.cz (www stránka obce olšany u Prostějova)

V souladu s $ 47 odst. 2 stavebního zákona

-můžekaždý uplatnitsvé připomínkryk náwhuzadání vestejnélhůtě, tj.od13.bÍezna2012do
12. dtbna2012,

- mohou dotčené orgány a krajslcý úřad uplatnit své požadavky na obsah územního plánu a požadavek
na vyhodnocení vlivů územního plánu na životru prostředí včetně jeho obsahu a rozsahu ve lhůtě do
30-ti dnů od obdržení náwhu zadátú,

- mohou uplatnit své podněty sousední obce ve stejné lhůtě, d. do 30{i dnů od obdržení náwhu zadání.

Připomínky, požadavky a podněty je možno uplatnit na adrese:

Stavební uřad MěÚ Prostějov
oddělení územního plánování
n. T.G.M 130l14,796 0I Prostějov

nebo obecní úřad olšany u Prostějova
olšany u Prostějova 50

798 14 olšany u Prostějova
,/
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K připomínkám, požadavkum a podnětům podaným po této lhůtě se nepÍ1hliží.

Ing. Jan Košťál, v.r.
vedoucí stavebního úřadu

Městského úřadu Prostějov

Stavební *řael
Městsxóhc iiřaíju Prostčjov

Za sprálmost lyhotovení: Ing. František Mlčoch



Příloha: Návrh zadáru územního p1ánu olšany u Prostějova
(pro dotčené orgány , sousední obce, kraj ský úřad a obec olšany u Prostěj ova)

obdrží:

obec olšany u Prostěiova:

Krajslcý úřad:

stavebního řádu, IDDS: qiabfmf

Dotčené orgány:

} 'Městský úřad Prostějov, stavební úřad' odd. památkové péče

Sousední obce:

ostatní - na vědomí:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, - správa Brno, IDDS: zjq4rbz
Povodí Morar.y s.p., IDDS: m49t8gw
Moravská vodárenská, a's., IDDS: b3ge93n
ZeměděIská vodohospodářská správa, Hlinl'f' č.p. 601144, Pisárky' 603 00 Brno 3

České radiokomunikace, pracoviště ÚTS Strahov, IDDS: 6nkdkst
Telefónica 02 CzechRepublic, a.s., IDDS: ď79ch2h
Severomoravská plynárenská a.s., Správa plynárenského majetku olomouc, IDDS: jcvÍ9p7
Stavební uřad MěU v Prostějově, nám.T.G.Masaryka, 796 0I Prostějov 1

E.oN Česká republika, s.r'o., IDDS: 3534cwz

Městslcý úřad Prostějov - ývěska
R/SU
NA

Vyvěšeno dne: 7. J. 201-2
Sej muto dne:

Návrh zadání územního plánu olšany u
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je k nahlédnutí v kancelářič.4 na obecním úřadě v Lutíně


