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Stavební úřad Magistrátu města Prostějova'_

{nZn. : SU ttOlS tZOl2-Ing.Do
Cj.:PVMU 98312014 6I

oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Hana Dostálová, tel. 582 329 703
oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Košťál

Prostějov, dne 3.I.2014

VEREJNA VYHLASKA

oznámení íízení o návrhu územního plánu Prostějov

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, odděIení územního plánování, jako úřad obce
s rozšířenou působností podle zákonač,.3I4/2o02 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a
stanovení obcí s rozšířenou působností, správně příslušný podle vyhlášky ě. 38812002 Sb.,
o stanovení správních obvodů s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou
působností, který v souladu s Š 6 zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve zněnípozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"),pořizuje územní plán čelechovice na Hané

a oznamuJe

všem dotčeným orgánům, obcím, ostatním orgánům a veřejnosti zahájení veřejného projednávání
upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Čelechovice na Hané (dále jen ,,návrh ÚP
Celechovice na Hané") v souladu s Š 52 stavebnílro zákona.

Veřeiné proiednání s odbornÝm vÝkladem se uskuteční

dne 17. února 2014 v 1ó hodin na obecním úřadu v čelechovicích na Hané

Návrh ÚP Čelechovice na Hané bude vystaven k nahlédnutí

od 6. ledna 2014 do 24. února 2014

na stavebním úřadu Magistrátu města Prostějova, oddělení územního plánování,
nám'T.G.Masaryka 130l14, budova B, 3. patro, dveÍe č.402
na obecním úřadu Čelechovice na Hané
na webových stránkách obce - llYwp1.aqlqď:.olviljq:]llLbqne.{7. 

'

souladu s $ 52 a 53 stavebního zákona
o každý může uplatnit své připomínky k návrhu ÚP Prostějov nejpozději do 7 dnů ode dne

veřejného projednání, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný

a

a



Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
obvodní báňský úřad, pro izemíkraiů tr'toravskoslezského a olomouckého. IDDS: rn6aas6

ostatní
Povodí Moravy, a. s.,, závod Horní Morava, olomouc, IDDS: m49t8gw
Reditelství silnic a dálnic CR, - správa Brno,IDDS: zjq4rhz
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa olomouc, Wolkerova č.p.951/24a' Nová Ulice' 779 OO

Olomouc 9
Magistrát města Prostějova - vývěska
LÓw & spol., s.r.o.,IDDS: 2ueq6e9
R/SU
A/A

Vyvěšeno dne: .. ó,' /. Jc.l Ž . sejmuto dne: .. ..J.&.../.... b:(y'

Pro obec čelechovice na Hané:

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách (klasická i elektronická).

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Pro Magistrát města Prostějova, stavební úřad:

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách (klasická i elektronická).

sejmuro dne: .. .... 4*.,. /,...k.(?

?
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Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitku, ve které musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nómovitostí dokladující áotčená práva a vymezit 6zemí dotčené námitkou

o dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska
k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

Stanoviska, námitky a připomínky je možno uplatnit na adrese:

Stavební úřad MM Prostějova
oddělení územního plánov ání
T. G. Masaryka I30l14,796 0I Prostějov

K později uplatněným stanoviskům, námitkám apřipomínkám se nepřihlíží.Ke stanoviskům, námitkám
a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásadúzemního rozvoje se nepřihlíží.

Ing. Jan Košťál
vedoucí stavebního úřadu

Magistrátu města Prostěj ova

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Dostálová

obdrží:

Sousední obce
Město Kostelec na Hané,IDDS: 564bdh9
obec olšany u Prostějova, IDDS: kipbve6
Obec Slatinky, IDDS: dSibiz9
obec Stařechovice, IDDS: 3jyaufd
obec Smržice, IDDS: d7rbbfg
Město Lutín, IDDS: 4hjbcve

Dotčené orgány
Krajský úřad olomouckého kraje, odbor dopravy a silničnířro hospodářství, IDDS: qiabfmf
Krajský úřad olomouckého kraje, odbor živ. prostředí - odd. ochrany ovzduší, IDDS: qiabfmf
Krajský úřad olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu
a stavebního řádu,IDDS: qiabfmf
Magistrát města Prostějova - odbor dopravy
Magistrát města Prostějova - odbor životnfto prostředí
Magistrát města Prostějova - stavební úřad oddělení památkové péče
Krajská hygienická stanice olomouckého kraje se sídlem v olomouci , ttzemní pracoviště
Prostějov, IDDS : 7 zy ai4b
Krajská veterinární správa, Státní veterinární správy, pro olomoucký kraj, IDDS: 7xg8dcq
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, IDDS: n'75aau3
Ministerstvo prumyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo životního prostředí, oVSs VIII v olomouci, IDDS: 9gsaax4
čR - statni energetická inspekce, ,Lzemníinspektorát pro olomoucký kraj, IDDS: hq2aev4
Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk
Hasičský záchranný sbor olomouckého l<taje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7 aazb


