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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Spis. zn.: MMPr/244062/2019/02 

Naše č.j.: MMPr/000466/2020 

Sp. sk. zn.: A 10 (326.1) 

Vyřizuje: Bc. Lucie Martinková  

Datum: 2. 1. 2020 

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 předpisů, dále jen úřad územního plánování, 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 předpisů, a věcně 

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

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje na žádost obce 

Výkleky Územního plánu Výkleky a oznamuje všem dotčeným orgánům, obcím, ostatním 

orgánům a veřejnosti v souladu s § 47 stavebního zákona  

 

projednávání návrhu Zadání Územního plánu Výkleky. 

 

Návrh Zadání Územního plánu v listinné podobě bude vystaven k nahlédnutí od 3.1.2020 do 

2.2.2020 na úřadu územního plánování v pracovních dnech; v pondělí a středu od 800–1700 

hodin, v ostatních dnech od 800–1400 hodin; a na Obecním úřadu Výkleky (v režimu úředních 

hodin obecního úřadu) a na elektronické úřední desce Magistrátu města Přerova 

http://www.prerov.eu/ a Obecního úřadu Výkleky http://www.vykleky.cz/. 

V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona  

 Do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit své připomínky k návrhu zadání 

Územního plánu, 

 Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání Územního plánu mohou dotčené orgány a 

krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na 

obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovaných 

podkladů, 

 V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad stanovisko, sousední obce mohou 

uplatnit podněty,  

 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, vyjádření, stanoviska a podněty je možno uplatnit u úřadu územního plánování 

na adrese: Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Oddělení 

územního plánování, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 

Příloha: Návrh Zadání Územního plánu Výkleky  

 

                                                                                             Otisk úředního razítka  

                                                                         Ing. Lenka Škubalová v.r.  

                                                                         vedoucí oddělení 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce Magistrátu města Přerova a Obecního úřadu Výkleky umožňujících dálkový přístup.   

 

 

Datum vyvěšení………………………                   Datum sejmutí…………………………. 

Razítko a podpis……………………...                   Razítko a podpis……………………….. 

 

 

Za správnost: Bc. Lucie Martinková  
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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 předpisů, dále jen úřad územního plánování, 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 předpisů, a věcně 


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


a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje na žádost obce 


Výkleky Územního plánu Výkleky a oznamuje všem dotčeným orgánům, obcím, ostatním 


orgánům a veřejnosti v souladu s § 47 stavebního zákona  


 


projednávání návrhu Zadání Územního plánu Výkleky. 


 


Návrh Zadání Územního plánu v listinné podobě bude vystaven k nahlédnutí od 3.1.2020 do 


2.2.2020 na úřadu územního plánování v pracovních dnech; v pondělí a středu od 800–1700 


hodin, v ostatních dnech od 800–1400 hodin; a na Obecním úřadu Výkleky (v režimu úředních 


hodin obecního úřadu) a na elektronické úřední desce Magistrátu města Přerova 


http://www.prerov.eu/ a Obecního úřadu Výkleky http://www.vykleky.cz/. 


V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona  


 Do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit své připomínky k návrhu zadání 


Územního plánu, 


 Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání Územního plánu mohou dotčené orgány a 


krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na 


obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovaných 


podkladů, 


 V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad stanovisko, sousední obce mohou 


uplatnit podněty,  


 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, vyjádření, stanoviska a podněty je možno uplatnit u úřadu územního plánování 


na adrese: Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Oddělení 


územního plánování, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 


K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. 


Příloha: Návrh Zadání Územního plánu Výkleky  


 


                                                                                             Otisk úředního razítka  


                                                                         Ing. Lenka Škubalová v.r.  


                                                                         vedoucí oddělení 


 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce Magistrátu města Přerova a Obecního úřadu Výkleky umožňujících dálkový přístup.   
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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 předpisů, dále jen úřad územního plánování, 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 předpisů, a věcně příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje na žádost obce Výkleky Územního plánu Výkleky a oznamuje všem dotčeným orgánům, obcím, ostatním orgánům a veřejnosti v souladu s § 47 stavebního zákona 





projednávání návrhu Zadání Územního plánu Výkleky.





Návrh Zadání Územního plánu v listinné podobě bude vystaven k nahlédnutí od 3.1.2020 do 2.2.2020 na úřadu územního plánování v pracovních dnech; v pondělí a středu od 800–1700 hodin, v ostatních dnech od 800–1400 hodin; a na Obecním úřadu Výkleky (v režimu úředních hodin obecního úřadu) a na elektronické úřední desce Magistrátu města Přerova http://www.prerov.eu/ a Obecního úřadu Výkleky http://www.vykleky.cz/.


V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona 


· Do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit své připomínky k návrhu zadání Územního plánu,


· Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání Územního plánu mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovaných podkladů,


· V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty, 


· 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, vyjádření, stanoviska a podněty je možno uplatnit u úřadu územního plánování na adrese: Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Oddělení územního plánování, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2


K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.


Příloha: Návrh Zadání Územního plánu Výkleky 





                                                                                             Otisk úředního razítka 


                                                                         Ing. Lenka Škubalová v.r. 


                                                                         vedoucí oddělení





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vyvěšeno na elektronické úřední desce Magistrátu města Přerova a Obecního úřadu Výkleky umožňujících dálkový přístup.  
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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 předpisů, dále jen úřad územního plánování, 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 předpisů, a věcně příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje na žádost obce Výkleky Územního plánu Výkleky a oznamuje všem dotčeným orgánům, obcím, ostatním orgánům a veřejnosti v souladu s § 47 stavebního zákona 



projednávání návrhu Zadání Územního plánu Výkleky.



Návrh Zadání Územního plánu v listinné podobě bude vystaven k nahlédnutí od 3.1.2020 do 2.2.2020 na úřadu územního plánování v pracovních dnech; v pondělí a středu od 800–1700 hodin, v ostatních dnech od 800–1400 hodin; a na Obecním úřadu Výkleky (v režimu úředních hodin obecního úřadu) a na elektronické úřední desce Magistrátu města Přerova http://www.prerov.eu/ a Obecního úřadu Výkleky http://www.vykleky.cz/.

V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona 

· Do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit své připomínky k návrhu zadání Územního plánu,

· Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání Územního plánu mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovaných podkladů,

· V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty, 

· 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, vyjádření, stanoviska a podněty je možno uplatnit u úřadu územního plánování na adrese: Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Oddělení územního plánování, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Příloha: Návrh Zadání Územního plánu Výkleky 



                                                                                             Otisk úředního razítka 

                                                                         Ing. Lenka Škubalová v.r. 

                                                                         vedoucí oddělení



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyvěšeno na elektronické úřední desce Magistrátu města Přerova a Obecního úřadu Výkleky umožňujících dálkový přístup.  





Datum vyvěšení………………………                   Datum sejmutí………………………….

Razítko a podpis……………………...                   Razítko a podpis………………………..





Za správnost: Bc. Lucie Martinková 
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