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M a g i s tr át m ě s t a P r o s t ě j o v a
nám. T. G. Masaryka I30ll4,796 01 Prostějov

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova
Prostějov, dne 23. l. 2015

QlZn.: sÚ tgol tzot3-Ing.Ml
Cj.:PVMU 7lB2l20I5 61

oprávněná úřední osoba pro vyŤizeni: Ing. František Mlčoch, tel. 582 32g 7O4
oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Košťál

VEŘEINÁ V\TILÁŠKA
oznámení Íízení o územním plánu Bílovice-Lutotín

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, oddětení územního plánování' jako úřad obce
s rozšířenoupůsobnostípodlezákonač.3I4|2OO2 Sb., o stanovení obcí s pověřenýmobecnímúřadema
stanovení obcí s rozšířenou působností, správně příslušný podle r.yhlášky č. 3B8l2O02 Sb.,
o stanovení sprái.ních obvodů s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou
působností, k1eý vsouladu s $ 6 zákona č. 18312006 Sb., o územním p1ánování a stavebním řádu,
ve zněni pozdějších předpisů (dále jen ,'stavební zákon"), pořizuje územní plán Bílovice-Lutotín a

oznamuje

všem dotčeným orgánům, obcím, ostatním orgánům a veřejnosti projednávání upraveného a
posouzeného Návrhu územního piánu Bíiovice-Lutotín (dále jen ,,Návrh") v souladu s $ 52
stavebního zákota. Veřejné projednání s odbornýnn ýkladem se uskuteční v zase,dacimístnosti žudru
v Bílovicích č.p. 39

dne 19. března 2015 v 15:00 hod.

Návrh bude wstaven k nahlédnutí

od 3. února 2015 do 26. března 2015

a) na Stavebním úřadu Magistrátu města Prostějova, odclělení územního piánování, nám. T. G.
Masaryka I30lI4, Prostějov' dveře č. 403 (3. patro přístavby radnice)
b) na obecním úřadu Bílovice-Lutotín, Bílovi ce 39,79B 41Kostelec na Hané,
c) na elektronické úřední desce obce http://lvrvw.bi1ovice-1utotin.cz

V souladu s $ 52 odst.3 stavebního zákona

- každý může uplatnit své připomínky k Náwhu nejpozději rlo 7 dnů ode dne veřejného projednání
Návrhu

- dotčené osoby mohou podle $ 52 odst. 2 stavebního zákona uplatnit námitky, ve lteých musí
uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a rry-"iit ízemí
dotčené námitkou

- dotčené orgány a krajský úřad jako naďŤízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska
k částem řešení, které byly od společného jednání ($ 50 stavebniho zákona) změněny.

Stanoviska' námitky a připomínky je možno uplatnit na adrese:

Stavební uřad MM Prostějova
oddělení územního plánování
nám' T. G. Masaryka 130l14,196 0I Prostějov



K později uplatněným stanovislďm, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
Ke stanovislďm, námitkám a připomínkám ve věcech' o kteých bylo rozhodnuto při vydání
územního tozvoje se nepříhlíží.
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Stavební úřod
,A-

Ing. Jan Košťál, v.r.
vedoucí stavebního uřadu

Magistrátu města Prostěj ova

Za správnost vyhotovení: lng. František Mlčoch
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obdrží:

obec Bí1ovice-Lutotín :

o obec Bílovice-Lutotín' IDDS: 63bar5k (+ wývěska)

KrajshÝ úřad - nadřízenÝ orgán:

. Krajský úřad olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánu
a stavebního řádu, IDDS: qiabfmf

Dotčené orqány:

. Krajský uřad olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf

. Krajský úřad olomouckého kraje' odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
o Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ýkonu státní správy VIII, IDDS: 9gsaax4
. Krajská hygienická stanice olomouckého kraje, izemní pracoviště Prostějov, IDDS: 7zyai4b
o Hasičský zácltanný sbor olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: uÍiaa6d
o Ministerstvo dopraly, IDDS: nJ5aau3
. ČR - Státní energetická inspekce, llzemníinspektorát pro olomoucký kraj,IDDS: hq2aev4
o Magistrát města Prostějova - odbor dopravy
o Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí
o Magistrát města Prostějova - stavební úřad oddělení památkové péče
o Krajská veterinární správa, Státní veterinární sprár.y' pro olomoucký kraj, IDDS: 7xg8dcq
. obvodní báňslcý úřad v ostravě, IDDS: ďa1advZ
c Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me1aazb
o Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaa:w4
o Státní pozemkoý úřad, IDDS: z49per3
o Česká republika - Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor

uzemní sprár,y rnajetku Brno, IDDS: hjyaavk

Sousední obce:
. obec Ptení, IDDS: 5ptbbuu
. obec Zóětin,IDDS: gx2bm6t
. Obec Hluchov,IDDS: yTabiTk
o Město Kostelec na Hané, IDDS: 564bdh9
o Obec Mostkovice, IDDS: giebrax
. obec Lešany,IDDS: 7gnbm2p

ostatní - na vědomí:
. Ředitelství silnic a dálnic ČR, - správa Bmo, IDDS: zjq4fltz
o Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
. Vodovody akanalizace Prostějov' a.S.' IDDS: 8jngx3s
o E'oN Česká republika, s.r.o., IDDS:3534cwz
. České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
. Telefóntca CzechRepublic, a.s., IDDS: d79ckl2h
o Ministerstvo zemědělství, odbor vnitřní sprá'uy, IDDS: yphaax8
o RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS:jnnyjs6
o Město Kostelec na Hané, - stavební úřad' iDDS: 564bdh9
. Ing. arch. Petr Malý, Nová č.p. 14,783 36 IGelov-Břuchotín

. vývěska - Magistrát města Prostějova, stavební úřad
n R/SÚ
o A/A
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K později uplatněným stanovískum, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
Ke stanovislďm, námitkám a připomínkám ve věcech, o kteýh bylo rozhodnuto při vydání
územního rozvoje se nepřih1íží.
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Stovební úřod
-1-

Ing. Jan Košťál, v.r. \
vedoucí stavebďho úřadu i

Magistrátu města Prostěj ova

Za správnost lyhotovení: Ing. František Mlčoch
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