
OBEC MUTĚNICE

VHŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ 0 VYDÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍH0 PLÁNU

Zastupitelstvo  obce  Mutěnice, jako  příslušný  správní  orgán  na  základě  §  6  odst.  5  písm.  c)  zákona
č.183/2006   Sb.,   o územním   plánování   a   stavebním   řádu   (stavební   zákon),   ve   znění  pozdějších

předpisů (dále jen „stavební zákon"), za použití  § 43  odst.  4,  §  55a a §  55b stavebního zákona,  §  13  a
přílohy   č.   7   vyhlášky   č. 500/2006   Sb.,   o   územně   analytických   podkladech,   územně   plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s  §  171  až §  174 zákona č. 500/2004  Sb.,  správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád")

oznamuje  vydání

Změny č. 1 Územního plánu Mutěnice
(dále také „změna ÚP")

fomou opatření obecné povahy.

0  vydání  změny  UP  fomou  opatření  obecné  povahy  rozhodlo  Zastupitelstvo  obce  Mutěnice  svým
TysNfťsíčrimě..Wll./1fi.1.1.Z;../.1.8........7!f3dNf3.....2.f2..,..J.:..2.ý.1.].....

Vzhledem k rozsahu opatření obecné povahy není možné jej zveřejnit na úřední desce v úplném znění.
Podle § 20 stavebního zákona se uvádí tyto údaje:

Územní plán obsahuje textovou a grafickou část s členěním na výrok a odůvodnění.
Územní plán v souvislostech  a podrobnostech území obce zpřesňuje  a rozvíjí cíle  a úkoly územního

plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.
Územní  plán  stanoví  základní  koncepci  rozvoje  území  obce,  ochrany jeho  hodnot,  jeho  plošného
a prostorového  uspořádání,  uspořádání  krajiny  a  koncepci  veřejné  infrastruktuiy;  vymezí  zastavěné
území,  plochy  a  koridory,   zejména  zastavitelné  plochy  a  plochy  vymezené  ke  změně  stávající
zástavby, k obnově  nebo  opětovnému využití znehodnoceného území,  pro veřejně prospěšné  stavby,

pro  veřejně  prospěšná  opatření  a  pro  územní  rezervy  a  stanoví  podmínky  pro  využití  těchto  ploch
a koridorů.
Územní   plán  je   závazný   pro   pořízení   a   vydání   regulačního   plánu   zastupitelstvem   obce,   pro
rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.

Do úplného znění změny ÚP lze nahlédnout po dobu vyvěšení této vyhlášky:
-   u   pořizovatele   na   Městském   úřadě  Hodonín,   odboru   rozvoje   města   (kancelář  č.   110b)

především  v úřední  dny  (Po  a  St  8:00  -17:00  hodin,  Pá  8:00  -13:00  hodin),  v ostatní  dny  dle
domluvy na telefonním čísle 518 316 230,



-   na Obecním  úřadě Mutěnice především v úřední dny  (Po,  Ut a St 7:00 -11:00 hodin a  11:30 -

15:30 hodin,  Čt 7:00 -11:00 hodin a  11:30 -18:00 hodin, Pá 7:00 -11:00 hodin a  11:30 -14:30

hodin), jinák dle domluvy na telefonním čísle 518 370 425,
-   dálkovým  přístupem  na webových  stránkách města www.hodonin.eu (Rozvoj města a územní

plánování/Mapový       portál/      Územně       plánovací       dokumentace       a       územní       studie/
Mutěnice / Rozpracovana. Dokumentace)

Tato  vyhláška bude  podle  §  173  odst.  1  správního  řádu  vyvěšena na úřední  desce  Městského úřadu
Hodonín a na úřední desce obce Mutěnice. Opatření obecné pováhy nab}'Jvá účinnosti  15. dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce obce Mutěnice.  Proti opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek.

MVDr. Dušan Horák
starosta obce
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zAZNAM o vyvESENI NA uEmDNI DEsCE poDLE § 25 SpRAVNIHo RADu

Tato veřejná vyhláška byla vyvěšeiia po dobu nqjméně  15 dm°i na úřediií desce:

Obce Mutěnice Městského úřadu Hodonín

vyvěšgmDdme..       27-9   ,    2C/77 vvvéšeno dne..

sejmiitodne: sejmutodiie:

a současně bylo zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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Po sejmutí vyhlášky z úřední desky zašlete její pot`'rzenou kopii na adresu:
Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín.


