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- podle rozdělovníku -

Oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu Výkleky.
Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, 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, 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 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 Územní plán Výkleky, oznamuje podle
ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 20
stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, že
společné jednání o návrhu Územního plánu Výkleky
se bude konat dne 8. 10. 2021 od 10 hodin
ve společenském domě č.p. 46 obce Výkleky.
Součástí projednání není vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Výkleky na udržitelný
rozvoj území, které nebylo potřeba zpracovávat.
Dotčené orgány tímto vyzýváme k uplatnění stanovisek ve lhůtě do 30 dnů ode dne
společného jednání, tj. od 8.10.2021 do 8.11.2021. K později uplatněným stanoviskům se
nepřihlíží. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit připomínky. Připomínky uplatňuje
podle ust. § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů v samostatné
působnosti rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce. K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
S návrhem Územního plánu Výkleky v tištěné podobě je možné se seznámit na úřadu
územního plánování vždy v úřední hodiny, v ostatní dny doporučujeme po předchozí
telefonické (tel. 581 268 620/702 218 803) nebo emailové (lucie.martinkova@prerov.eu)
domluvě; a na Obecním úřadu Výkleky v režimu úředních hodin úřadu. Od tohoto dne je
návrh Územního plánu Výkleky současně zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na

internetových stránkách Statutárního města Přerova http://www.prerov.eu/cs/magistrat/rozvojmesta/uzemni-planovani/aktualne-projednavane-dokumentace/.

Ing. Lenka Škubalová v.r.
vedoucí oddělení
Otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení: Bc. Lucie Martinková

Rozdělovník:
Dotčené orgány:
1. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení
ochrany životního prostředí a památkové péče
2. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení
vodního hospodářství a zemědělství
3. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení
stavebního úřadu, silniční správní úřad
4. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
5. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství
6. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, oddělení
stavebního úřadu
7. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní
pracoviště Přerov
8. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov
9. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, Olomouc
10. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště
Olomoucko, Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel
11. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka
Přerov
12. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Ostrava
13. Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Olomoucký kraj
14. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha
15. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc
16. Ministerstvo dopravy ČR, Praha
17. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha
18. Ministerstvo vnitra ČR, Praha
19. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních
zájmů, Brno

20. Obecní úřad Výkleky
Obec, pro kterou je územně plánovací dokumentace pořizována:
21. Obec Výkleky
Sousední obce:
22. Obec Velký Újezd
23. Obec Dolní Újezd
24. Obec Veselíčko u Lipníka nad Bečvou
25. Obec Lazníky
26. Obec Lazníčky
27. Obec Tršice
Oprávněný investor:
28. GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem
29. Povodí Moravy, s.p., Brno
30. T-Mobile Czech republic a.s., Praha
31. ČEZ Distribuce, a.s., Plzeň
Na vědomí:
32. INTEGRAPLAN v.o.s., Ing. arch. Stanislav Vrubel, Bohuslávská 1326, 751 31 Lipník
nad Bečvou

