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Magistrát města Prostějova
Odbor územního plánování a památkové péče
Oddělení územního plánování
Náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Spis. značka	SÚ/2726/2015-Ing.Ml
Číslo jednací	PVMU      8031/2017  62
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení	Ing. František Mlčoch, tel. 582 329 704
Oprávněná úřední osoba pro podepsání	Ing. Ivana Nováková
Prostějov, 18. 1. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení projednávání Návrhu změny č. 1 územního plánu Bílovice-Lutotín 

Odbor územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova, oddělení územního plánování, jako úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb.,       o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, správně příslušný podle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, který v souladu s § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořizuje změnu č. 1 územního plánu Bílovice-Lutotín a oznamuje projednávání Návrhu změny č. 1 územního plánu Bílovice-Lutotín (dále jen „Návrh“) v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona.
Návrh bude vystaven k nahlédnutí 
od 31. ledna 2017 do 16. března 2017
a) na Odboru územního plánování a památkové péče úřadu Magistrátu města Prostějova, oddělení územního plánování, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, dveře č. 403 (3. patro přístavby radnice)
b) na Obecním úřadu Bílovice-Lutotín, Bílovice 39, 798 41 Kostelec na Hané  
c) na elektronické úřední desce obce http://www.bilovice-lutotin.cz  
         
V souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona
- do 30-ti dnů od doručení, tj. od 14. února 2017 do 16. března 2017, může každý uplatnit své připomínky k Návrhu.
Připomínky je možno uplatnit na adrese:
Odbor územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova                                                                                                                                     
oddělení územního plánování                                                                
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                           
K připomínkám uplatněným po této lhůtě se nepřihlíží.



Ing. Ivana Nováková
vedoucí oddělení územního plánování
 Odboru územního plánování a památkové péče
 Magistrátu města Prostějova
Obdrží: 

   Obecní úřad Bílovice-Lutotín:
	Obecní úřad Bílovice-Lutotín, Bílovice 39, 798 41 Kostelec na Hané (+ vývěska)


   Ostatní - na vědomí:
	Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení výstavby silnic, IDDS: zjq4rhz

Povodí Moravy s.p., IDDS: m49t8gw
	Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IDDS: 8jngx3s
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
Ministerstvo zemědělství, Odbor vnitřní správy, IDDS: yphaax8
	RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
	Město Kostelec na Hané, - stavební úřad, IDDS: 564bdh9
 
	Magistrát města Prostějov, odbor územního plánování a památkové péče, 2 x vývěska
A/A










Pro Obecní úřad Bílovice-Lutotín:
(klasická a elektronická úřední deska)
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu min. 30 dnů na úředních deskách. 


Vyvěšeno dne: ………………………….                          Sejmuto dne: …………………………                                           
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 





Pro Magistrát města Prostějova, Odbor územního plánování a památkové péče:
(klasická a elektronická úřední deska)
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu min. 30 dnů na úředních deskách. 


Vyvěšeno dne: ………………………….                          Sejmuto dne: …………………………                                           
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 






