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Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Říkovice
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 právních 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
právních předpisů, a 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 právních
předpisů, pořizuje na žádost obce Říkovice Územní plán Říkovice, oznamuje, podle ust. § 52
stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů, v souladu s ust. §§ 20 a 22
tohoto zákona, a za použití ust. § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších právních předpisů, že nařizuje konání veřejného projednání návrhu Územního
plánu Říkovice s výkladem projektanta dne 08.03.2019 ve 12 hodin v zasedací místnosti
Magistrátu města Přerova (Bratrská 34, 2. patro, dveře č. 37).
S návrhem Územního plánu Říkovice v listinné podobě je možno se seznámit počínaje dnem
04.02.2019 na úřadu územního plánování v pracovní dny; v pondělí a středu od 8–17 hodin,
v ostatní pracovní dny od 8–14 hodin. Tímto dnem je současně návrh Územního plánu
Říkovice zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách www.prerov.eu.
Dokumentace návrhu Územního plánu Říkovice je rovněž k nahlédnutí na Obecním úřadu
Říkovice v režimu úředních hodin tohoto úřadu.
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 mohou
jako dotčené osoby podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán v téže lhůtě uplatní stanoviska k částem
řešení, které byly od společného jednání změněny.
Připomínky obce k územnímu plánu sousední obce uplatňuje podle ust. § 6 odst. 6 písm. d)
stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů v samostatné působnosti rada
obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce.
Při veřejném projednání se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být
opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
Rovněž se nepřihlíží ke stanoviskům námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění.

Ing. Alena Baumannová v. r.
referent

Za správnost vyhotovení: Ing. Alena Baumannová

Rozdělovník
Dotčené orgány, krajský úřad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení
stavebního úřadu, silniční správní úřad
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení
ochrany životního prostředí a památkové péče
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení
vodního hospodářství a zemědělství
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy VIII
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství
Ministerstvo dopravy ČR, Praha
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště
Přerov
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Olomoucký kraj
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní
pracoviště Přerov
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel Praha
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj
ČR – Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, oddělení ochrany
územních zájmů Brno
Ministerstvo vnitra ČR, Praha
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha
Obecní úřad Říkovice
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje
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Obec Stará Ves
Obec Horní Moštěnice
Obec Věžky
Obec Vlkoš
Obec Přestavlky
Obec Žalkovice

Oprávněný investor
28. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, dat. schr. m49t8gw
29. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, dat. schr. rdxzhzt
30. NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, dat. schr. 8ecyjt9
31. ČEPS, a.s,. Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, dat. schr. seccdqd
32. České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha, 1 e52cdsf
33. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, dat. schr. zjq4rhz
Na vědomí a k účasti
34.

Ing. arch. Milan Krouman, AKTÉ projekt s.r.o., Kollárova 629, 767 01 Kroměříž

