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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování
Územního plánu Olšany u Prostějova za období 2015-2020
Magistrát města Prostějova, Odbor územního plánování a památkové péče, oddělení územního
plánování, jako úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, správně příslušný podle
vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů s pověřeným obecním úřadem a správních
obvodů obcí s rozšířenou působností, který v souladu s § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznamuje všem dotčeným
orgánům, obcím, ostatním orgánům a veřejnosti projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního
plánu Olšany u Prostějova za období 2015 - 2020 (dále jen „návrh Zprávy“) přiměřeně v návaznosti na
§ 47 stavebního zákona.
Návrh Zprávy bude vystaven k nahlédnutí
od 28. 11. 2020 do 29. 12. 2020


na Magistrátu města Prostějova, Odboru územního plánování a památkové péče, oddělení
územního plánování, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, dveře č. 403 (3. patro přístavby
radnice)



na Obecním úřadu obce Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50, 79814 Olšany u Prostějova



https://www.olsanyupv.cz/

V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona
 do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu
Zprávy,


do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený
orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah vyplývající z
právních předpisů a územně plánovacích podkladů,



v téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad stanovisko, sousední obce mohou uplatnit
podněty,
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nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody stanovisko
podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Připomínky, požadavky a podněty je možno uplatnit na adrese:
Odbor územního plánování a památkové péče MM Prostějova
oddělení územního plánování
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

„otisk razítka“

Ing. Pavla Korhonová
referent pořizování ÚPP a ÚPD
Odboru územního plánování a památkové péče
Magistrátu města Prostějova
v zastoupení
Ing. Ivana Nováková v. r.
vedoucí oddělení územního plánování
Odboru územního plánování a památkové péče
Magistrátu města Prostějova

Příloha:
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Olšany u Prostějova za období 2015 - 2020
Obdrží včetně přílohy - návrhu zprávy:
Obec:
Obec Olšany u Prostějova, IDDS: kipbve6
Obecní úřad:
Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova č.p. 50, 798 14 Olšany u Prostějova

Dotčený orgán:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf
Magistrát města Prostějova, Odbor územního plánování a památkové péče, oddělení památkové péče,
nám. T. G. Masaryka č.p. 130/14, 796 01 Prostějov 1
Magistrát města Prostějova, Odbor dopravy, nám. T. G. Masaryka č.p. 130/14, 796 01 Prostějov 1
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště Prostějov, IDDS:
7zyai4b
Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj, inspektorát v Prostějově, IDDS: 7xg8dcq
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územního zájmu, oddělení ochrany
územních zájmů Morava, IDDS: hjyaavk
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Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, IDDS: 9gsaax4
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka Prostějov, IDDS: z49per3
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka č.p. 130/14, 796 01
Prostějov 1
Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, IDDS:
da5adv2
ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Olomoucký kraj, IDDS: hq2aev4
Krajský úřad:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování,
IDDS: qiabfmf
Ostatní:
Statutární město Olomouc, Odbor dopravy a územního rozvoje, IDDS: kazbzri
Magistrát města Prostějova - stavební úřad, nám. T. G. Masaryka č.p. 130, Prostějov
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Sousední obce:
Obec Vrbátky, IDDS: 3cvbu2m
Obec Smržice, IDDS: d7rbbfg
Obec Čelechovice na Hané, IDDS: vh4a9x5
Obec Lutín, IDDS: 4hjbcve
Obec Hněvotín, IDDS: 5b2aw3e
Obec Bystročice, IDDS: 7c9bntr

Magistrát města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 1 (2x úřední deska) –
bez přílohy
A/A

3/4

Č.j. PVMU 137804/2020 62

Pro Obecní úřad
(klasická a elektronická úřední deska)
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách.

Vyvěšeno dne: …………………………. Sejmuto dne: …………………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Pro Magistrát města Prostějova, Odbor územního plánování a památkové péče:
(klasická a elektronická úřední deska)
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách.

Vyvěšeno dne: …………………………. Sejmuto dne: …………………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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