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OZNÁMENÍ
PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY 0 UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

MUTĚNICE
Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále jen „pořizovatel"), jako pořizovatel ve smyslu ust. § 2

odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněm'
pozdějši'ch předpisů (dá]e jen „stavební zákon.`) a orgán územního plánováni' příslušný podle ust. § 6 odst. 1

písm. a) stavebního zákona, na základě ust. § 55 odst. 1 ve spojení s ust. § 47 odst. ] stavebni'ho zákona
zpracoval ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva

NÁVRH

ZPRÁVY 0 UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍH0 PLÁNU MUTĚNICE
v uplynulém období 2/2016-11 /2020. jehož součástí jsou pokyny pro zpracovám' návrhu změny Uzemního
plánu Mutěnice (dále jen „návrh Zprávy").
Návrh Zprávy Vám tímto pořizovatel v souladu s ust. § 55 odst. 1 ve spojení s iist. § 47 odst. 2 stavebního

zákona zasílá a oznamuje zahájení jelio projednání podle ust. § 55 odst. 1 ve spojení s ust. § 47 odst. 2 až 4

stavebního zákona.

Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán
uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah zprávy o uplatňování
územnmo p]ánu a obsah změny územního plánu, vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích
podk,adů.
V téže ]hůtě uplatní krajský úřad jako přís]ušný úřad u pořizovate]e stanovisko, ve kterém uvede, zda

má být návrh změny územniho plánu posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně
stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejícícli zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředi), ve
znění pozdějších předpisů.
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Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí přís]ušný orgán ochrany přírody pořizovateli
a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.

Sousední obce mohou v téže lhůtě uplatnit podněty.

K vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
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Ing. Dalibor Novák

vedoucí odboru rozvoje města

PŘÍLOHA: Zpráva o uplatňování Územiiího plánu Mutěnice (ná\Th pro projednání)

ROZDĚLOVNÍK
Dotčené orgány a krajský úřad
01

[DS]

Agentura ochTany přírody a krgmy čéské republiky, Kaplanova l93l/1. lz8 00 Praha ll -C`hodov. regioná]ní pracovištč Jižm'

Morava, Kotlářská 902/51, 602 00 Bmo;
02.

[DS]

Hasičskí záchraiiný sbor Jniomora\..ského kraje` 7ubatého 685/l. 6140 0 Bmo. územní odbor Hodonín, Tř m čapků3` 695 03

Hodoní,T
03

[DS]

Krajská hygiemká stan" Jihomoravského kTíge se sídlem v Bmé. Jeřábkova 4, 602 00 Bmo` územní pracoviště Hodonin` Plucama la.
695 27 Hodonín;

04.

PS]

05

[K|

Kr"ský úřad Jihomoravského kraje, Žerotmovo náměstí 449/3, 60182 Bmo.
Městský úřad Hodonín, obccný stavebiii úřad, památkovápéčc, Homí val}' 3655n, 695 35 Hodonin,

06

[K]

Mčstský úřad Hodonín. odbor mvestic a údržby, Národní třída 373#5, 695 35 Hodonín;

07

[K]

Městský úřad Hodonín, odbor ži\otniho prostřcdí3 Národní třída 373#5, 695 35 Hodonín,

08.

[DS]

Ministerstvo dopraw české republiLy` nábřeží Ludvíka svobody l222/12,11015 Praha;

09

[DS|

10

H)S|

Mnisterstvo kultiLr}'. Maltézské náměstí t: l l8 00 Praha l;

Ministerstvo obrany` Tychonova 22l/1` 160 00 Praha, Sekce nakládáni s majetkem MO, odbor ochraiv úzenmích žájmů, oddělení
ochrai`y územm'ch zajmů Morava` Svatoplukova 2687/84. 6Ó210 Bmo.

11,

[DS]

12

[DS]

Mínisteistvo \'nitračeské republiL+'`Nad štolou 936/3` 170 34 Praha,

Ministei.stvo průmyslu aobchodu české republiL+. Na l'rantišku l039/32,11015 Praha;

13

[DS]

Ministerstvo zemědělstvi',Těšno` 65/17, l lo oo praha l;

14.

[DS]

Mnistemvo zdravotmctvi české repubhky, Palackého náměsti' 375/4` 128 0l praha,

15`

[DS]

Mmisterstvo životního prc>středí. Vršovická l442/65` 100 00 Praha,

16

[DS]

Obvodní báňskÝ úřad pro území krq)ú Jihomoravského azlinského, Cejl 48"3, 60142 Bmo;

17.

[DS]

Státní pozemkový úřad, Husinecká l024/Ua.130 00 Praha. Krajský pozcmkový úŤad pro Jihomoravský kraj. Pobočka Hodonín`

18.

[DS|

St.átní úřad projademou bezpečnosL semvážné náměstí l585/9` l lo oo praha`

19,

[DS|

Státní veterinární správa, Krajská vetennárni' správa pro Jihomoravský ki.aj, Palackého l74, ól2 38 Bm(), Pracovišlě Hodonín`

Bratislavská 1/6` 695 93 Hodonín;

Na Pískách 3234/ 1, Hodonín, 695 01 ;

Sousední obce
20.

[DS]

21.

[K]

MěstoDubňany, Náměstí l5 dubna ll49`69ó03 Dubňany.
Město Hodonín` Masarykovo nám 53/[. 695 35 Hodom'n.

22

[DS|

23

[DS]

Obecčejč,69614Čejč430,

24.

[DS]

Obec Dolní Bojanoviee. Hlavní 383, 69617 Dolní Bojanovice.

25,

[DS|

Obec Hovorany,69612 Hovoran}. 45`

26

H)S]

Obec staý poddvorov,69616 Starý ltddvorov230,

Obec čejkovíce, Templářská 500, 69615 Čejkovice:

Obec, pro kterou je zpráva projednávána (doručení jednomvě):
27

[DS]

Obec Mutěnice. Masarykova200` 6961 l Mutěníi`e

Z[jůsob doručení:

DS -datová schránka` K - h4rýr

:_-_Í-__:

/

Doložka konverze z moci úředm' do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořado\ým číslem 134369338-226055-201215122153
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, j ehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotwzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy lnfomačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 853098918 byla systémem přenesena dne 15.12.2020
v 11:04:38. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 15.12.2020 v 12:22:01. Datová zpráva byla opatřena

elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečetí založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť

řydda#ei:Ě:íÍ:cvk?Eagcoes#::a;eel:eTi:slčuí::?cťftYřkeií:íc.h|dg2Vě:T4,#oceE%žgtnobu,|elůkánif::tusipgenč:É
3ruo:tířfi::TÍMcnfste:;„Če;řtrapočš::kés::Lu3:]gky:nEfLoerE:cLTcíkásyátaéčmka::::Vy;:geťs:::aánoeáač.en:r:ads:k#
razítkem. Datum a čas 15.12.2020 12:02:14, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného
elektronického časového razítka 01 40 71 FF, časové razítko bylo vydáno Postsignum Qualified CA 5, Česká
pošta' s.p..

Odesílající datová schránka:
Název: Město Hodonín
Adresa: Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín, CZ

ID datové schránky: mwvbvks
Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podq)sán kvalifikovLým elektronicldm podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 15.12.2020 v 12:22:08. Kvalifikovaný elektronic]ý

podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro

:`5e.#:2%ž#|T?4d5P:`;S8?yůoda::o:ed#::ifi#Š;=éeáejg|ěená;urisigm|m.;dFi::!ag:|:ýcŘac|:Íiťtáitiéh?gftéiFůá:r:
;`.es#oomť:g.ep:dsTáeobl#4á?eJ7í:icť3iivT=vF.Š,S::íftQP:á.ůť.ee#%Ác4?geosdEsp:š:aťsg.ť.a;i.fiáeo.T=#

osobu Dalibor Novák, vedoucí odboru, odbor rozvoje města, 622132, Město Hodonín. Uzmávaný
elektroniclý podpis byl označen platným kvalifikovaným časo\ým razítkem nebo kvalifikovaným

á]veě#:aricdTnT[;:]s2#on#2čF2:#Úgjekvoa,L;fi*3ťemmým":;#3:#e:.č::aT5o.S]t2.č2aos#g;:5##čbíšíg
kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 71 AO, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným
poskytovatelem Postsignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Vystavil: Obec Mutěnice
Pracoviště : Obec Mutěnice
V Mutěnicích dne 15.12.2020

:E:;E:ÁPĚ')jšmKe\;L%#PíS°S°by)kteráautorkovanoukonverridokumentuprovedia:
Otisk úřednmo razi'tka:

HEiHfflHll
%4ý

134369338-226055-201215122i53

Poznámka:
Konnolu této doložky lze provést v centrálnl evidenci doložek přti}tupné působem umožňujícím dálkový přístup na adrese
hqs://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

