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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY 0 UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
MUTĚNICE

Městský  úřad  Hodonín,  odbor rozvoje  města (dále jen  „pořizovate]"), jako  pořizovatel  ve  smyslu ust.  §  2
odst.  2 písm.  a)  zákona č.  183/2006  Sb.,  o územním  plánování a stavebním  řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a orgán územního plánování příslušný  podle ust.  §  6 odst.  1

písm.  a)  stavebního  zákona,  na  základě  ust.  §  55  odst.  1  ve  spojení  s ust.  § 47  odst.   ]   stavebního  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 zpracování návrhu změny Uzemního

plánu Mutěnice (dále jen „návrh Zprávy").

Návrh Zprávy Vám  pořizovatel v souladu s ust.  §  55  odst.  1  ve spojení s ust.  § 47 odst.  2  stavebního zákona

touto formou doručuje a oznamuje zahájení jeho projednání podle ust.  §  55 odst.  1  ve spojení s ust.  § 47 odst.
2 až 4 stavebního zákona.

Vzhledem  k rozsahu návrhu Zprávy není možné zveřejnit na úřední desce jeho úplné znění. V souladu s ust.

§ 20 stavebního zákona lze do kompletního návrhu Zprávy po celou dobu vyvěšení této písemnosti na úřední
desce nahlížet:

•   u  pořizovatele  na  Městském  úřadě  Hodonín,  odboru  rozvoje  města  (kancelář  č.116)  především

v úřední dny, v ostatní dny pouze po předchozí telefonické domluvě;

I   na Obecním úřadě Mutěnice;

1   dá]kovým  přístupem  na  webových  stránkách  obce  Mutěnice  a  města  Hodonín  [www.hodonin.eu

v sekci  Rozvoj  města a  územní  plánování  >  Mapový  portál  >  Územně  p]ánovací  dokumentace  a  územní
stuďe   )   Mutěnice   )   Porízovane   )   Zprava   o   up]atnovani   Uzemniho   planu   Mutěnice   c.    1    )   Navrh
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Do  15 dnů ode dne doručení návrhu Zprávy veřejnou vyhláškou, může každý uplatnit u

písemné připomínky.

K připomínkám up]atněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Ing. Dalibor Novák
vedoucí odboru rozvoje města

VV,,,,
ZAZNAM 0 VYVESENI NA UREDNI DESCE PODLE § 25

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Toto oznámení bylo vyvěšeno po dobu nejméně  15 dnů na úřední desce

Obecního úřadu Mutěnicc Městskélio úřadu Hodonín

vyNvťsmodyn:     /f.12-2C72:O} vyvěšeno dne :

sejmuto dne : sejmuto dne:

a současně b,vlo zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ra=ítko` podpis :SBgErecM#dTůnĚSNA,gE razítko, podpis:

Po sejmutí písemnosti z úřední desky ji potvrzenou zašlete zpět na adresu:
Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje mčsta, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín.
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Elektromcký

DĚLOVNÍK

Oprávnění investoři (doručení jednotlivě)

01.    [DS]  ČEPRO, a.s.. Dělnická 213/12.170 00 Praha-Ilolešovice.
02.    H)S] ČEPS, a. s., Elektrárenská 774#,10152 Praha.
03.    H)S]  České dráhy, a.s.. nábřeží Ludvíka Svobody  1222/12`  110 00 Praha -Nové Město.

04.    [DS]  E.ON  Distribuce, a. s., Lidická 1873/36, ó59 44 Bmo,

05.    [DS]  GasNet, s. r.  o., Klíšská 940/96, 40117  Ústi' nad Labem.

06.    [DS]  MERO ČR a.s., Vettmská 748, 278 01  Kralupy nad Vlta\'ou -Lobeček.
07.    [DS]  MND` a.  s.. Úprkova 807/6` 695 01  Hodoni'n`

08.    [DS]  NET4GAS, s.r.o.` Na hřebenech H  ]718/8,140 00 Praha-Nusle.

09.    [DS|  Povodí Moravy, s. p..  Dřevařská 932/11, 602 00 Bmo,

to.    [DS]  Vodovody a kanalizace Hodonín. a. s..  Purkyňova 2933#` 695  11  Hodonín.

] 1.    [DS] SPP Storage`  s.r.o„ 69ó  17 Dolm' Bojanovíce 891,

t2.    [DS]  T-Mobtie Cz"h Republic a.  s., Tomíčkova 2144/1.148 00 Praha 4`

Obdrží pro vyvěšení m úřední desce i zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a vrácení:

13.    [K]    Městský úřad Hodonín. odbor kanceláře starosty a místostarostů. oddělení informatiky a podatelny,
14.    [DS]  Obecní úřad Mutěnice, Masarykova 200, 6%  11  Mutěnice.

Způsob doručení:
DS - daíová scl3ránka` K - kurýr

Plabmstdo.19.4.2&2.1*?a":20"U2:00



převedením  z  dokumentu  obsaženého  v  datové  zprávě,  skládajícího  se  z  3  listů,  se  shoduje  s  obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu  se nepotvrzuje  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 853068417 byla systémem přenesena dne  15.12.2020
v  10:22:58.  Platnost  datové  zprávy  byla  ověřena  dne  15.12.2020  v  12:07:00.  Datová  zpráva  byla  opatřena
elektronickou  značkou,  zaručenou  elektronickou  pečetí  založenou  na  certifikátu  pro  elektronickou  pečeť

řyd#:é:ei:Ě:í#]9cvkaénEagc°es#:a;ee]:e:í:Stčuí:::cťftYž[řkei::ícoh]dg2VěAm4:;?°ceuftTfi:ř;?tn°buy[e];kd:°nníf::tusípgenč:=

3ru.::iřfiťeďdMcnfste:;wče;ř,rapočš:gkés::;u3:.9ky|nEf|oerE3LTcíHsyátaéčmk:3t:vy;ge,s#aán.eáač-en:r:ads*#
razítkem.  Datum  a  čas  15.12.2020  12:02:15,  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..

Odesílaj ící datová schránka:
Název: Město Hodonín
Adresa: Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodoníii CZ
ID datové schránky: mwvbvks
Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovmým elektroniclýn podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřem dne  15.12.2020 v  12:07:07. Kvalifikovaný elektronický
podpis  byl  shledán platným  (dokument  nebyl  změněn)  a  ověření  platnosti  kvalifikovmého  certifikátu  pro

:]5e.fž:2%ž#4d5P:í4Sspyůoda::o:edá:Tífi#:;:éeĚejg[ěená:::;=mp:d3::::ag:]:ýc#:#ťtáLtiéhTgriéíť#áádfr:
elektroniclý podpis 01  51  47 72, kvalifikovaný certifikát pro elektroniclý podpis byl vydán kvalifikovaným
poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru Postsignum Qualified CA 4, Ceská pošta, s.p. pro podepisující
osobu  Dalibor  Novák,  vedoucí  odboru,  odbor  rozwoje  města,   622132,  Město   Hodonín.   Uznávaný
elektroniclÝ   podpis   byl   označen   platným   kvalifikovaným   časovým   razítkem   nebo    kvalifikovanýin

3[veě#:aricdTnT];:[s2#or#2:#7:#Úgjekvoa]]:g::e:ýmm:ů:T3áv#e:.č::aT5o.S]t2.č2aosz;é3§:šg;t]Ťčbíš[g
kvaliíikovaného  certifikátu  pro  časové  razítko  01  40  71  A1,  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\;L3goÁdpísosoby,kteráautorízovanoukonverridokumentuproved]a:

Fontro_l_u  této  dolož]q)  lze  provést  v  centrální  evidenci  doložek  přístupné  působem  umožňujícím  dálkový  přístup  na  adrese
https:/Nww.czechpoint.cz/overovacidolozky.


