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Stavební úřad Magistrátu města Prostějova

|nZn. : sÚ / 1045 12012-Ing.Do
Cj.:PVMU 8839412012 61

oprávněná úřední osoba pro vyŤizení: Ing. Hana Dostálová, tel. 5B2 329 703
oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Košťál

Prostějov, dne 20.7 .20|2

VEŘEJNÁ vyř{r.,ÁŠra

Oznámení o zahájení projednávání návrhu zaďání územního plánu
Čelechovice na Hané

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, oddělení územního plánování, jako úřad obce
s rozšířenou působností podle zákonač' 31412002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a
stanovení obcí s rozšířenou působností, ve zněnípozďějších předpísů, správně příslušný podle vyhlášky
č. 38812002 Sb., o stanovení správních obvodů s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí
s rozšířenou působností, ve zněni pozdějších předpisů, ktery v souladu s $ 6 zákona č. 183/2006 Sb.' o
územním plánování a stavebním řádu' ve zněnipozdějších předpisů (dálejen stavební zákon) pořizuje
územní plán Celechovice na Hané a

oznamuje

všem dotčeným o-rgánům, obcím, ostatním orgánům a veřejnosti projednávání návrhu zadání
územního plánu Celechovice na Hané (dále jen návrhzadání) v souladu s $ 47 stavebního zákona.

Náwh zadáni bude r.ystaven k nahlédnutí po dobu 30-ti dnů, tj

od 26. července 2012 do 24. srnna 2012

a) na Stavebním úřadu Magistrátu města Prostějova, oddělení územního plánování'
Vrahovická 4a,796 01 Prostějov,pŤízemi, dveře č. 113

b) na obecním úřadě Čelechovice na Hané
b) na weboých stránkách obce Čelechovice na Hané

http ://www.celechovice -na-hane.cz

V souladu s $ 47 odst. 2 stavebního zákona'.

můžekaždý uplatnit své připomínkry knávrhu zadáru této.změny ve stejné lhůtě tj. od26.
července 2012 do 24. srpna2}I2

mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své poŽadavky na obsah územního plánu
Čelechovice na Hané a požadavek na r,yhodnocení vlivů uvedeného územního p|ánu ia ŽP
včetnějeho obsahu a rozsahu ve lhůtě do 30ti dnů po obdržení návrhu zadáru



_ mohou Sousední obce uplatnit své podněty ve stejné lhůtě, tj. do 30ti dnů po obdržení návrhu
zadáni

Připomínky,požadavky a podněty je moŽno uplatnit na adrese:

Stavební uřad Magistrátu města Prostějova
oddělení územního plánování
nám. T. G. MasarykaI30lI4
196 0I Prostějov

nebo obecní úřad Čelechovice na Hané
Hlavní 9
79B 16 Čelechovíce na Hané

K připomínkám, požadavlďm a podnětům podaným po této lhůtě se nepřihlíŽí.

MAG!sTRAT tuĚsrn PRoSTĚjoVA
Stovební Úřod

Ing. J#Košťál, v.r.
vedoucí stavebního úřadu

Městského úřadu Prostějov
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Za správnost vyhotovení: Ing' Hana-Dostáloíá

Příloha: Náwh zadání územního plánu Čelechovice na Hané (1 originál)
(pro dotčené orgáty, sousední obce a Krajslcý úřad olomouckého kraje - odbor strategického
rozvojekraje) kopie

Rozdě|ovník:

obdrží:
Sousední obce
Město Kostelec na Hané,IDDS: 564bďh9
obec olšany u Prostějova, IDDS: kipbve6
obec Slatinky, IDDS: d8ibíz9
obec Stařechovice, IDDS: 3jyaufd
obec Smržice, IDDS: d7rbbfg
Město Lutín, IDDS: 4hjbcve
tt/t'-



Dotčené orgány
Krajský úřad olomouckého kraje, odbor doprar.y a silničního hospodářství' IDDS: qiabfmf
Krajslcý úřad olomouckého kraje, odbor živ. prostředí - odd. ochrany ovzduší, IDDS: qíabfmf
Magistrát města Prostějova - odbor dopraly
Magistrát města Prostějova - odbor Životního prostředí
Magistrát města Prostějova - stavební úřad oddělení památkové péče
Krajská hygienická stanice olomouckého kraje, uzemni pracoviště Prostějov, IDDS: 7zyaiLb
Krajská veterinární správa, Státní veterinámí sprály, pro olomoucký kraj, IDDS: 7xg8dcq
obvodní báňslcý úřad v ostravě, IDDS: ďa5adv2
Ministerstvo doprar,y, odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
Ministerstvo prumyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo zemědělství, ČR, Pozemkoý úřad Prostějov, IDDS: yphaax8
Ministerstvo Životního prostředí, OVSS VIII v olomouci' IDDS: 9gsaax4
ČR - státni energetická inspekce, izemní inspektorát pro olomoucký kraj' IDDS: hq2aev4
Vojenská ubýovací a stavební správa Brno,IDDS: hjyaavk
Hasičský záchranný sbor olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7 aazb

NadřízenÝ orgán
Krajshý úřad olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního p1ánu
a stavebního řádu, IDDS: qiabfmf

ostatni na vědomí
Por'odí Moraly' a. s.,, závoď Horní Morava, olomouc, IDDS: m49t8gw
Ředitelství silnic a dálnic ČR, - správa Brno' IDDS: lq4fuz
Ředite1ství silníc a dálnic ČR' Správa olomouc, Wolkerova č,.p.95ll24a. Nová Ulice, 779 oO
Olomouc 9

rÓw a spol.' s.r'o.,IDDS: 2ueq6e9

obec čelechovice na IIané,IDDS: vh4a9x5 + vývěska
Magjstrát města Prostějova - vývěska
R/SU
A/A



Toto oznámení musí bý r4;rvěšeno po dobu 30 dnů na uřední desce obce Če1echovice na Hané a
Magístrďu města Prostějova
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Razítko, podpis orgánu, který potwzuje v}wěšení a sejmutí (elektronická i klasická úřední deska)


