OBEC MUTENICE,
Ve ejná vyhláška
oznámení o vydání zemního plánu
Zastupitelswo obce Mutěnice jako p íslušn;správní orgán na zékladé$ 6 odst. 5 písm. c) zátkona
é' I$Da06 Sb., o tizemním plránování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zrění pozdějších
p edpisri (dále jen
zákorf'), za polžiti $ 43 odst. 4 stavebního zi <ona, $ 13 a p ílohy č. 7
',stavební
vyhlášky ě. 500/2006 Sb., o rizemně analytickych podkladech, rizemně plánovací dokumentaci
azp sobu evidence rizemně plánovací ěinnosti, ve znění pozdějších p edpisri, vsouladu s $ 171 až
$ I74 zákona č. 500/2004 Sb., správni ád, ve znění pozdějších p edpisri (dále jen ,,správní ád")

oznamuj e vydání

Územního plánu Mutěnice
(dále také,,UP Mutěnice")

formou opat ení obecné povahy.

o

vydání ÚP Mutěnice formou opat ení obecné povahy rozhodlo Zastupitelstvo obce Mutěnice sq m
VIIVI. ze dne 16' 2' 2016.

usnesením ě.

Vzhledem k rozsahu opat ení obecné povahy není možnéjej zve ejnit na ri ední desce v riplném znění.
Podle $ 20 stavebního zákona se uvádí $rto ridaje:

Územníplán obsahuje textovou a grafickou ěást s ěleněním na q rok a od vodnění.
Uzemní plrán v souvislostech a podrobnostech tnemí obce zp es uje a rozvíjícíle a rikoly rizemního
glánovrání v souladu se zásadami rizemního rozvoje kraje a s politikou rizemního rozvoje.
Uzemni plrán stanoví zák|adni koncepci rozvoje izemi obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a
prostorového uspo ádrání, uspo ádrání krajiny a koncepci ve ejné infrastrukfury; vymezí zastavěné
inemi, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávajici
zástavby, k obnově nebo opětovnému využitíznehodnoceného zemi, pro ve ejně prospěšné stavby,
pro ve ejně prospěšná opaťenía pro zemní rezewy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a
koridoru.
Úzetnní plrán je závazny pro po ízenía vydáni regulaěního plánu zastupitelstvem obce, pro
rozhodoviíni v izemí, zejména pro vydáváni izemních rozhodnutí.
Do ťrplného znění ÚP Mutěnice lze nahlédnout po dobu vyvěšení této vyhlášky:

-

u po izovatele na MěÚ Hodonín, odboru rozvoje města (kancelrá ě. 116) p edevším v ední
dny (Po a St 8.00 - 17.00 hod., v Pá 8.00 _ 13.00 hod.), v ostatní dny dle telefonické domluvy
na tel. 518 316 231,

-

na

oÚ mutěnice

7.00

_

p edevšímv ri ední dny (v Po až St 7.00

11.00, 11.30

-

18.00 hod.,

domluvy na tel. 518 370 425,

-

vPá

7.00

-

11.00, 11.30

dátkov m p ístupem na webov ch stránkách města
p|ánov ání! Mutěnice/ Ú zemní plán (nov / Návrh).

_

-

11.00, 11.30 _ 15.30 hod., ve Čt
14.30 hod.), jinak dle telefonické

xrrx.hgí.'ffillpu (Městsky ttÍad,lIJzemni

Tato ve ejná vyhláška bude podle $ I73 odst. 1 správního ádu vyvěšena na ťr ední desce MěÚ
Hodonín a na ťr ední desce obce Mutěnice. opat ení obecné povahy nabyvá ričinnosti tr 5 " dnem po dni
vyvěšení ve ejné vyhlášky na ri ední desce obce Mutěnice. Proti opat ení obecné povah y ne}ze podat
opravny prost edek.

MVDr. Dušan Horák
starosta obce

Záznam o vyvěšení na rÍ edních deskách podle S 25 správního ádu
Tato ve ejná vyhláška byla vyvěšena po dobu nejrnéně 15 dnťr na ri edních deskách:

Městského rí adu Hodonín

Obce Mutěnice
Vyvěšeno dne:

/7

/

Žď/{

Sejmuto dne:

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

a současně byla

zve ejněna i zptisobem umož ujícímdálkovy p ístup.

razítko,podpis:

W

razítko, padpis:

ffiffiffiG!'tí ÚŘnn

6$fi {r ilfiUTt {lcffi
okres HodonÍn

Po sejmutí vyhlášlry z rÍ ední desky zašlete její potvrzenou kopii na adresu:
Městsk ad Hodoníno odbor rozvoje městao Masarykovo nám. l, 695 35 Hodonín.

