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K VEREJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Ing. Ivo Pech, Olšany u Prostejova 501, 79814 Olšany u Prostejova,
Iveta Pechová, Olšany u Prostejova 501, 79814 Olšany u Prostejova
(dále jen "žadatel") podali dne 3.1 0.20 12 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby:

"Kopaná studna prumeru 1,00 a hloubky 8,50 m"
na pozemku parc. c. 731125-orná puda v katastrálním území Olšany u Prostejova. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní rízení.
Stavební úrad Magistrátu mesta Prostejova, jako stavební úrad príslušný podle § 13 zákona C. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znení pozdejších predpisu (dále jen
"stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního rízení a soucasne
narizuje k projednáilí žádosti verejné ústní jednání na den

15.11.2012 v 09:10 hodin
se schuzkou pozvaných na stavebním úrade Magistrátu mesta Prostejova, Vrahovická 4a, Prostejov dvere C. 204.
Závazná stanoviska dotcených orgánu, námitky úcastníku rízení a pripomínky verejnosti musí být
uplatneny nejpozdeji pri verejném ústním jednání, jinak se k nim neprihlíží. Úcastníci rízení mohou
nahlížet do podkladu rozhodnutí (stavební úrad Magistrátu mesta Prostejova).

Poucení:
Úcastníci jsou oprávneni navrhovat dukazy a cinit jiné návrhy po celou dobu rízení až do vydání
rozhodnutí. Úcastníci mají právo vyjádrit v rízení své stanovisko. Úcastníci se mohou pred vydáním
rozhodnutí vyjádrit k podkladum rozhodnutí, poprípade navrhnout jejich doplnení.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho zámeru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladne poté, co bylo narízeno verejné ústní jednání, vyvešena na míste urceném stavebním úradem
nebo na vhodném verejne prístupném míste u stavby nebo pozemku, na nichž se má zámer uskutecnit, a
to do doby verejného ústního jednání.
Zúcastní-Ii se verejného ústního jednání více osob z rad verejnosti a mohlo-li by to vést ke zmarení úcelu
verejného ústního jednání, zvolí si spolecného zmocnence.
K závazným stanoviskum a námitkám k vecem, o kterých bylo rozhodnuto pri vydání územního nebo
regulacního plánu, se neprihlíží. Úcastník rízení ve svých námitkách uvede skutecnosti, které zakládají
jeho postavení jako úcastníka rízení, a duvody podání námitek; k námitkám, které nesplnují uvedené
požadavky, se neprihlíží.
Nechá-Ii se nekterý z úcastníku zastupovat, predloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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Ing. Jan Koštál v. r.
vedoucí stavebního úradu
Magistrátu mesta Prostejova

Za správnost vyhotovení: Pavel Navrátil
ObdržÍ:
Ing. Ivo Pech, Olšany u Prostejova 501, 798 14 Olšany u Prostejova
Iveta Pechová, Olšany u Prostejova 501, 798 14 Olšany u Prostejova
které zastupuje
AZ STUDNY S.r.o., IDDS: kztp7c5
Obec Olšany u Prostejova, IDDS: kipbve6 + výveska
Magistrát mesta Prostejova - odbor životního prostredí
Obvodní báilský úrad v Ostrave, IDDS: da5adv2
Magistrát mesta Prostejova - výveska
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Pro Obec Olšany u Prostejova a Magistrát mesta Prostejova:
Toto oznámení musí být vyvešeno po dobu 15 dnu na úredních deskách. Po sejmutí z úrední desky zašlete
1 vyhotovení tohoto oznánlení zpet na sta:v~bnf úrad.
Vyvešeno dne: ...
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Sejmuto dne:

.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvešení a sejmutí oznámení.

