Městský úřad Prostějov
nám. T. G. Masar yka 130/14, 796 01 Prostěj ov
Stavební úřad Městs kého úřadu Prostěj ov
Prostějov, dne 7. 1. 2011
SpZn.: SÚ/1334/2008-Žá
Č.j.: PVMU 209061/2010 61
Vyřizuje: Žárský
tel. 582 329 143

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení projednání návrhu územního plánu Bedihošť

Stavební úřad Městského úřadu Prostějov, 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“), pořizuje územní plán Bedihošť a
oznamuje
všem dotčeným orgánům, obcím, ostatním orgánům a veřejnosti projednání návrhu územního plánu
Bedihošť (dále jen „návrh “) v souladu s § 52 stavebního zákona. Veřejné projednání s odborným
výkladem se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Bedihošť
dne 24. 2. 2011ve 14 00 hod.
Návrh bude vystaven k nahlédnutí po dobu 30-ti dnů, tj.
od 25. 1. 2011 do 24. 2. 2011
a) na Stavebním úřadu Městského úřadu Prostějov, oddělení územního plánování,
nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, dveře č. 403 (3. patro přístavby radnice)
b) na Obecním úřadu Bedihošť
c) na na http://www.bedihost.estranky.cz (www stránka obce Bedihošť)
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona
- každý může uplatnit své připomínky k návrhu nejpozději při veřejném projednání návrhu
- dotčené osoby mohou podle § 52 odst. 2 stavebního zákona uplatnit námitky, ve kterých musí
uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou
- dotčené orgány mohou uplatnit na závěr veřejného projednání návrhu své stanovisko
k připomínkám a námitkám
Stanoviska, námitky a připomínky je možno uplatnit na adrese:
stavební úřad MěÚ Prostějov
nebo
oddělení územního plánování
Nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

Obecní úřad Bedihošť
Prostějovská 13
798 21 Bedihošť

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům,
námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje se
nepřihlíží.
Ing. Jan Košťál, v. r.
vedoucí stavebního úřadu
Městského úřadu Prostějov
Za správnost vyhotovení: Radomír Žárský
Obdrží:
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, IDDS: qiabfmf
Dotčené orgány:
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf
Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy VIII, IDDS: 9gsaax4
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov, IDDS: 7zyai4b
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
Krajská veterinární správa, inspektorát v Prostějově, IDDS: 4jhaimr
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
Obvodní báňský úřad v Ostravě, IDDS: da5adv2
Ministerstvo zemědělství, ČR, Pozemkový úřad Prostějov, IDDS: yphaax8
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, IDDS: hjyaavk
ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Olomoucký kraj, IDDS: hq2aev4
Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí
Městský úřad Prostějov, odbor dopravy
Městský úřad Prostějov, odbor správy majetku města, odd. památkové péče
Sousední obce:
Město Prostějov, nám. T. G. Masaryka č.p. 130/14, 796 01 Prostějov (Ing. Dostálová)
Obec Čehovice, IDDS: kdmbren
Obec Hrubčice, IDDS: 4icbkf8
Městys Kralice na Hané, IDDS: vuwb3uw
Obec Výšovice, IDDS: ikyasiq
Ostatní - na vědomí:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, - správa Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno 2
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje, Olivetského 20, 796 01
Prostějov
E.ON Česká republika, a.s., Regionální správa sítě VVN Brno,, IDDS: 3534cwz
Povodí Moravy s.p., IDDS: m49t8gw
JMP Net, s.r.o., IDDS: te2d68
Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h
Správa železniční dopravní cesty, s. o., Stavební správa Olomouc, IDDS: uccchjm
České Radiokomunikace a.s., IDDS: 6nkdkst
Alfaprojekt, a.s., Olomouc, IDDS: spkcqhn
Městský úřad Prostějov, stavební úřad
Obec Bedihošť, IDDS: ap8b2fe + vývěska
Městský úřad Prostějov - vývěska
R/SÚ
A/A

Městský úřad Prostějov:

Vyvěšeno dne: ………………………….

Sejmuto dne: …………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Obecní úřad Bedihošť:

Vyvěšeno dne: ………………………….

Sejmuto dne: …………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

