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INFORMACE
O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHOD

Monika Hlochová, Olšany u Prostejova 298, 79814 Olšany u Prostejova,
Zbynek Samek, Jílová 532/8, 779 00 Olomouc

(dále jen "žadatel") podali dne 11.2.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném
územním rízení o umístení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené 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"), zverejnuje podle § 95 odst. 3 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí.
V souladu s § 95 odst. 5 stavebního zákona mohou proti návrhu podat úcastníci písemne námitky a
dotcené orgány výhrady ve lhute

15 dnu ode dne vyvešení na úrední desce.

K námitkám úcastníku, kterí souhlasili s navrhovaným zámerem, se neprihlíží, pokud se nezmenily
podklady pro jejich souhlas. Úcastníci rízení mohou nahlížet do podkladu rozhodnutí (smvebni úrad
Magistrátu mesta Prostejova).

Žadatel podle § 95 odst. 4 stavebního zákona zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí, vcetne
grafického vyjádrení zámeru, byla bezodkladne poté, co jej obdrží, vyvešena po dobu 15 dnu na verejne
prístupném míste.u pozemku, kde má být zámer uskutecnen.

Návrh výroku:

Stavební úrad v návrhu výroku:

I. Vydává podle § 79,92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky C. 503/2006 Sb., o podrobnejší úprave
územního rízení, verejnoprávní smlouvy a územního opatrení

rozhodnutí o umístení stavby

"Vrtaná studna prumeru 120 mm a hloubky 12,00 m"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. C. 13O-zahrada v katastrálním území Olšany u Prostejova.

II. Stanoví podmínky pro umístení stavby a projektovou prípravu stavby:

1. Odstupy od hranic pozemku: 5,00 m od pozemku parc. C. 126/2; 13,00 m od pozemku parc. C. 857/1.

2. Komunikacní napojení: z místní komunikace.

3. Vystrojení a úprava jejího okolí budou provedeny v souladu s CSN 75 5115 "Jímání podzemní
vody".

4. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována osobou k tomu oprávnenou.

5. O stavební povolení na výše uvedenou stavbu je nutné požádat odbor životního prostredí Magistrátu
mesta Prostejova.



Poucení:

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladne vyvešen na míste urceném stavebním úradem. Pokud
žadatel informaci nevyvesí, stavební úrad opakuje vyvešení návrhu výroku rozhodnutí na úrední desce,
nebo rozhodne usnesením o provedení územního rízení, pokud melo porušení této povinnosti žadatele za
následek zkrácení práv úcastníku územního rízení. V prípade, že se neprokáže opak, má se za to, že
žadatel povinnost vyvešení informace splnil.
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Ing. Jan Koštál v. r.
vedoucí stavebního úradu
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Pro Obec Olšany u Prostejova a Magistrát mesta Prostejova:

Toto zverejnení Rávrhu výroku rozhodnutí musí být vyvešeno po dobu 15 dnu na úredních deskách. Po
sejmutí z úrední desky zašlete 1 vyhotovení tohoto zverejnení návrhu výroku rozhodnutí zpet na stavební
úrad.

Vyvešeno dne: ....rlJ.:..l:.tP..1? Sejmuto dne: .

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvešení a sejmutí zverejnení návrhu výroku rozhodnutí.


