
3* 'lT'ía { 'n'" 
ut'' da<cc

Magistr
nám. T. G.

átmě
Masaryka

sta Pro
r30/14,796 01

li ,,t

s t eJ qv
Prostěj ov

]l .1!!' aií]n(]í'
r) t,r:i ,;lt-rl i-,rrirr 

i -)3"- -'.T.:-I'-i-":.--*.--:..-
jll: 0 g -07_ 2(t1{ 

lo*l;*.iŤ&'*"'

a 'Íyqí lan" ' 1".l"' .'Y,i r::;.u.k

5K/
Stavební úřad Magistrátu města Prostějova

Prostějov, dne 7 .7 .2014

f nZn. : SU ttOlS tZOL2-Ing.Do
Cj.:PVMU 8960512014 6t

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

vEŘBJNÁ vyHrÁŠra

oznámení opakovanéh o řízení o návrhu územnÍho plánu čelechovice na Hané

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, oddělení územního plánování, jako úřad obce
s rozšffenou působností podle ziíkona ě.3l4l2oo2 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a
stanovení obcí s rozšířenou působností, správně pffslušný podle vyhlášky ě. 388l2ooz sb.,
o stanovení správních obvodů s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou
působností, který v souladu s $ 6 ziíkona ě. 18312006 sb', o územním plránování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"),pořizuje územní plán čelechovice na Hané

a oznamuJe

všem dotčeným orgránům, obcím, ostatním orgánům a veřejnosti opakované veřejné projednávání
upraveného a posouzeného návrhu územního plánu čelechovióe na Hané 1oáte jin -návrh ÚP
Celechovice na Hané") v souladu s $ 52 stavebního zákona.

*

Veřeiné proiednání v rozsahu provedenÝch úprav s odborným vÝkladem se uskuteční

Návrh ÚP Čelechovice na Hané bude vystaven k nahlédnutí

od 9. července 2014 do 28. srpna 2014

na stavebním úřadu Magistrátu města Prostějova, oddělení územního plánování,
nrám.T.G.Masaryka 130114, budova B, 3. patro, dveÍe č,. 4o2
na obecním úřadu Čelechovice na Hané
na webových stránkách obce - wu'_w' ce-Jgchor'i ce_n a.harre. cz

V 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 pozemlď a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný
investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitku, ve které musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotěená práva avymezitúzemi dotčené niámitkou

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

a

a



Nrámitky a připomínky se podávají k návrhu řešení provedených úprav. Stanoviska, námitky a
připomínky je možno uplatnit na adrese:

Stavební úřad MM Prostějova
oddělení územního plránovrání
T. G. Masaryka 1301 14, 796 0I Prostějov

$ později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíŽi.Ke stanovislďm, námitkám
a připomínkám ve věcech, o kterrých bylo rozhodnuto při lrydrání zásadúzemního rozvoje, se nepřihlíží.

Ing. Jan Košťrál
vedoucí stavebního úřadu

Magistrátu města Prostěj ova

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Dostálová

obdrží:
Sousední obce
obec Čelechovice na Hané,IDDS: vh4a9x5
Město Kostelec na Hané,IDDS: 564bdh9
obec olšany u Prostějova, IDDS: kipbve6
Obec Slatinky, IDDS: d8ibiz9
obec Stařechovice, IDDS: 3jyaufd
obec Smržice, IDDS: d7rbbfg
Město Lutín, IDDS: 4$bcve

Dotčené orgány
Krajský úřad olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf

'' Magistrát města Prostějova - odbor dopravy
Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí
Magistrát města Prostějova - stavební úřad oddělení památkové péěe
Krajská hygienická stanice olomouckého kraje se sídlem v olomouci,územní pracoviště
Prostějov, IDDS : 7 zy ai4b
Krajská veteriniírní správa, Státní veteriniární správy, pro olomoucký kraj, IDDS: 7xgSdcq
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
Ministerstvo prumyslu a obchodu,IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo životního prostředí, ovss VIII v olomouci, IDDS: 9gsaax4
ČR - stát''i energetická inspekce, územníinspektorát pro olomouclcý kraj, IDDS: hq2aev4
Hasičský záchranný sbor olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Krajský úřad olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf
Krajský úřad olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plránu
a stavebního řádu,IDDS: qiabfmf
Česká republika - Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IDDS:
hjyaavk
Státní pozemkový úřad, Krajshý pozemkový úřad pro olomoucký kraj, Pobočka Prostějov,



IDDS: z49per3
obvodní baňslcý úřad, pro území krajů Moravskoslezského a olomouckého, IDDS: da5adv2

Ostatní
Povodí Moravy, a. s',, závod Horní Morava, Olomouc, IDDS: m49t8gw
Reditelství silnic a drflnic CR, - správa Brno,IDDS: zjq4rhz
Ředitelství silnic a drílnic ČR, Správa olomouc, Wolkerova ě'p.95ll24a' Nová Ulice, 77g 0O
Olomouc 9
Magistrát města Prostějova - vývěska
E.oN Ceská republika, a.s., Regionální správa sítě WN Brno,, IDDS: 3534cwz
Ceské Radiokomunikace a.s., IDDS: g7 4ag4f
JMP Net, s.r.o., Plyniárenská č.p. 499ll,657 02 Brno 2
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n
Telefónica Czech Republic, a. s.,IDDS: d79ch2h
LÓw & spol., s.r.o.,IDDS: 2ueq6e9
R/sÚ
A/A

Pro obec Celechovice na Hané:

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

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: l{'Y Ul?

Razítko, podpis orgánu, kteý potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Pro Magistrát města Prostějova, stavební úřad:

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

Vyvěšeno dne: /p ř.wt, Sejmuto dr", . 4!..ť.:.a. /.?....
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Razítko, podpis orgánu' kter'ý potvrzuje qlvěšení a sejmutí


