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Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zadání Územního plánu Výkleky 
 

Magistrát města Přerova, úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb., o 

stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění 

pozdějších právních předpisů, dále jen úřad územního plánování, který jako místně příslušný podle 

vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a 

správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších právních předpisů, a věcně 

příslušný podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, pořizuje na žádost obce Výkleky 

Územní plán Výkleky, Vám oznamuje, že zahajuje podle ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona ve 

znění pozdějších právních předpisů a za použití ust. § 20 tohoto zákona projednávání návrhu Zadání 

Územního plánu Výkleky.  

 

V příloze Vám postupujeme veřejnou vyhlášku „Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zadání 

Územního plánu Výkleky“ a její přílohu „Návrh Zadání Územního plánu Výkleky“ a žádáme Vás o 

jejich zveřejnění v obci v souladu s ustanoveními správního řádu. 

 

Veřejnou vyhlášku a návrh Zadání Územního plánu Výkleky je nutno v celém jejich rozsahu 

vyvěsit na úřední desce Obecního úřadu Výkleky 

ve dnech 3.1.2020 – 2.2.2020, včetně. 

 

Veřejnou vyhlášku a návrh zadání územního plánu s potvrzením zveřejnění vraťte po sejmutí zpět 

našemu úřadu. 

Na základě výsledku projednání bude návrh zadání územního plánu upraven a teprve pak ho lze 

předložit zastupitelstvu obce ke schválení. 

S pozdravem 

otisk úředního razítka 

Ing. Lenka Škubalová v.r. 

vedoucí oddělení  
 

Příloha: 

1 x Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zadání ÚP Výkleky 

1 x návrh Zadání Územního plánu Výkleky 

 

 

Za správnost: Bc. Lucie Martinková 
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