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VE RE JNÁ VYHLÁŠKA
Městsky ri ad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také ,,poÍizovatel"), jako orgánuzemního plánování věcně
a místně p íslušn; dle $ 6 odst' 1 zákona ě. 183/2006 Sb., o zemním plánování a stavebním ádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších p edpisti, po izuje na žádost obce Mutěnice Změnu č. 1 Územního ptánu
Mutěnice' Zastupitelstvo obce Mutěnice usnesením na XIX. ve ejném zasedánízastupitelstva obce Muiěnice
konaném dne t8.0l.2018 rozhodlo o po ízeníZměny č. 1 Úzerrrního plánu Mutěnice il<rácenympostupem
podle $ 55a a $ 55b stavebního zákona. Vsouladu sustanovením $ 55b odst. l stavebního zákona
po izovalel zajistil zptacováni návrhu Změny č. 1 Územního plánu Mutěnice' V souladu s $ 52 a $ 55b
stavebn ího zákona oznamuj e zaháj ení

Vr,

nÍzExÍ o ZMĚ|{ č. ttlznMNÍHo PLÁNU MUT NICE.

Ve ejné projednání návrhu Změny č' 1 rizemního plánu Mutěnice (dále také ,,ÚP") ve smyslu $ 22
stavebního zákona se uskuteční

dne 5. června 2018 (ve st edu) od 15:30 hod.
v kulturním domě v Mutěnicích (Masarykova2l2,696 lI Mutěnice).

Vzhledem k rozsahu dokumentace ji není možné zveÍejnit na ri ední desce v riplném mění,proto po izovatel
v souladu s $ 20 stavebního zákona a l72 odst' 2 zékona 500/2004 Sb', spnávní ád, ve zrění pozdějších
p edpisri stanovuje místo a lh tu k sezniímení s návrhem změny irzemniho plánu. Návrh zÁcny-c. 1
Uzemního plánu Mutěnice bude vystaven k nahlédnutí v termínu

od 25. dubna 2018 do 12. června 2018

- u po izovatele na MěÚ rodonín, odboru rozvoje města (dve e č. 116) p edevším v ri ední dny (Po a
St 8'00 - 17.00 hod., v Pá 8.00 _ 13.00 hod.), v ostatní dny dle ielefonické domluvy nu t"t.
st8 316 231,

- dálkov m p ístupem na webov ch stránlrrích města www.hodonin.eu (Rozvoj města a inemní
plánováníl Mapoq portál/ Územně plánovací dokumentace a zemni studie/IVÍutěnice/
Rozpracovana. Dokumentace),

- na obecním adě Mutěnice p edevším v ri ední dny (v Po až St 7.00 - 1 l.00, l l.3o _ 15.30 hod., ve
Čt z'oo _ 1 1.00, l 1.30 _ l8.00 hod.' v Pá 7.00 _ 1 1.0 , i t.:o _ l4.30 hod.,),

- dálkov m pffstupem na webov 'ch stránlcích obce Mutěnice www.mutenice.cz.

}Íasarykovo nám.l' 695 J5 Hodonín
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Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky musí obsahovat odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující dotčenápráxa a vymezení území dotčeného námitkou.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání GiJťlz.tervna 20!g) může každý uplatnit své
připomínky a dotčené osoby námitky.

Dotčené orgány a uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny.

K oozděii uplatněnÝm stanoviskům. připomínká4 a námitkám se nenřihlíží. Ke stanoviskům.
námitkím a nřinomínkám ve věcech. o kterých bvlo rozhodnuto při wdání zásad územního rozvoie
nebo regulačního nlánu wdaného kraiem. se nenřihlíží.

Krajský úřad jako nadřízený orgán zašle pořizovateli stanovisko k návrhu změny územního plánu
z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou
územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Pokud neuplatní
stanovisko do 30 dnů od obdržení návrhu změny územního plánu, stanovisek, připomínek a ýsledků

Ing. Dalibor Novák
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Po sejmutí vyhlášlry z ední desky ji potvrzenou zašlete zpět na adresu:
Městsk rÍ ad lrodoníno odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1,695 35 Hodonín.

Obdrží na vwěšení:

1. Městsk ad Hodonín, odbor kancelá e staÍosty a místostarostti, oddělení informatiky a podatelny
2. obecní ad Mutěnice

Záznam o vyvěšení na ri edních deskách podle s 25 správního ádu

Tato ve ejná vyhláška musí b1t vyvěšena na ední desce Městského ri adu Hodonín a obecního ri adu Dub any po dobu 30 dn od
doručení této písemnosti. Písemnost se považuje za doručenou 15. dnem po jejím vyvěšení. Současně musí b;t ve stejné lhritě
zve ejněna i zprisobem umož u.iícím dálkov]Í p ístup.

Obecní adMutěnic.
I 
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