
OBEC MUTĚNICE
IČ0 00285145, se sídlem Masarykova 200, 69611 Mutěnice

V Mutěnicích dne 23 .10.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNAMENI

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

předpisů (dále jen „stavební zákon"),

oznamuje

v souladu s ustanovením § 55c stavebního zákona

doručení

úp]ného znění Územního p]ánu Mutěnice po vydání Změny č. 1

0   vydání   Změny   č.    1   Územního   plánu   Mutěnice   fomou   opatření   obecné   povahy   rozhodlo
Zastupitelstvo obce Mutěnice svým usnesením č. VII/2019Z/18 ze dne 26. 9. 2019.

Do úplného znění změny ÚP lze nahlédnout po dobu vyvěšení této vyhlášky:
-   u   pořizovate]e   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, Út 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), jinak dle domluvy na telefonním čísle 518 370 425,
-   dálkovým  přístupem  na webových stránkách mčsta www.hodonin.eu (Rozvoj města a územní

plánování/Mapový       portál/       Územně       plánovací       dokumentace       a       územní       studie/
Mutěnice / Rozpracovana Dokumentace / Uplne zneni po Zmene c.  1  UP Mutenice)

Tato  vyhláška  bude  podle  §   173  odst.1  správního  řádu  vyvěšena  na  úřední  desce  Městského  úřadu
Hodonín a na úřední desce Obecního úřadu Mutěnice.
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ZÁZNAM 0 VYVĚŠENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE PODLE § 25 SPRÁVNÍHO ŘÁDU

Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena po dobu nejméně  15 dnů na úřední desce:

Obecního úřadu Mutěnice Městského úřadu Hodonín

vyvěšgr,oď-,     2_4. 7€2y. 2-ó' 7ý vyvěšeno dne:

sejmuto dne: sejmuto dne:

a současně byla zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

razítko,podpis:              ..                     / razítko, podpis :
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Po sejmutí vyhlášky z úřední desky zašlete její potvrzenou kopii na adresu:
Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín.


