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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Spis. zn.: MMPr/244062/2019/55  

Naše č.j.: MMPr/247540/2022 

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

Vyřizuje: Ing. Hana Hrnčiarová 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Škubalová 

Datum: 6.12.2022 

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu 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, 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, který jako orgán územního plánování (dále jen úřad územního plánování) 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 předpisů, pořizuje na žádost obce Výkleky Územní plán 

Výkleky, oznamuje podle ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona, obdobně podle ust. § 52 odst. 1, 2 a 

4 tohoto zákona, za použití ust. § 20 a § 22 stavebního zákona, a podle ust. § 25 a § 172 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že nařizuje 

konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Výkleky   

s výkladem projektanta 

 dne 17.ledna 2023 ve 900 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova 

(Bratrská 34, dvorní trakt, přízemí, dveře č. D11). 

S návrhem Územního plánu Výkleky v listinné podobě je možné se seznámit ode dne 6.12.2022 na 

úřadu územního plánování v pracovních dnech; v pondělí a středu od 800–1700 hodin, v ostatních 

dnech od 800–1400 hodin, nejlépe po telefonické domluvě na telefonním čísle 702 182 803 nebo 

581 268 620; a na Obecním úřadu Výkleky (v režimu úředních hodin obecního úřadu). Od tohoto dne 

je návrh Územního plánu Výkleky současně zveřejněn v elektronické podobě na internetových 

stránkách www.prerov.eu. 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené 

osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující 

dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Námitky proti návrhu Územního plánu Výkleky 

mohou jako dotčené osoby podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 

oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se na 

zástupce veřejnosti nevztahuje. 

Námitky a připomínky se uplatňují písemně.  

http://www.prerov.eu/


Námitky a připomínky se při veřejném projednání uplatňují písemně a musí být opatřeny 

identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. 

K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  

Rovněž se nepřihlíží k námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení 

Politiky územního rozvoje České republiky v platném znění nebo při vydání Zásad územního rozvoje 

Olomouckého kraje v platném znění.  

S pozdravem 

otisk úředního razítka       

                  

Ing. Lenka Škubalová 

   vedoucí oddělení 

 

Za správnost: Ing. Hana Hrnčiarová 

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

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a Obecního úřadu Výkleky a na elektronických úředních deskách 

těchto úřadů umožňujících dálkový přístup. 

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 60 dnů. 

 

Vyvěšeno dne:   6.12.2022 

 

Sňato dne: 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující  

vyvěšení, razítko: 

 

 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující  

sejmutí, razítko: 

V elektronické podobě V elektronické podobě 

zveřejněno od:   6.12.2022  

 

zveřejněno do:  

Podpis oprávněné osoby, potvrzující  

zveřejnění, razítko: 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující  

zveřejnění, razítko: 

 

 

Rozdělovník:  

(obdrží na doručenku) 

1. Obecní úřad Výkleky – vývěska, Výkleky 72, 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou  

2. Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy – vývěska, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2   

3. ad a – Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení ÚP  
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