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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

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 znění

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a orgán územního plánování příslušný podle ust.  § 6 odst.  1
písm. b) stavebního zákona, pořídil na základě platného Územního plánu Mutěnice a zadání územní studie

NÁVRH

ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ OBCE MUTĚNICE

(dále jen „návrh US")

a tímto oznamuje zahájení souvisejících konzultací.

Návrh ÚS  prověřuje  a v souladu  s platným  Územním  plánem  Mutěnice  navrhuje  obnovu a tvorbu  zeleně
v obci Mutěnice s cílem zajistit zlepšení kvality prostředí v sídle a jeho ekologické stability.

Do návrhu ÚS v tištěné podobě lze nahlížet:
I   u pořizovatele na Městském úřadě Hodonín, odboru rozvoje města (kancelář č.  116) především v úřední

dny, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě;
1   na Obecním úřadě Mutěnice především v úřední dny, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě

a dálkovým  přístupem na webových stránkách města Hodonín www.hodonin.eu (Titulní stránka > Město
Hodonín > Město a úřad > Městský úřad > Územní plánování > Mutěnice > Porizovane > Uzemni  studie
sidelni zelene obce Mutenice > Navrh)

Vaše vyjádření k návrhu ÚS můžete v písemné formě uplatnit u pořizovate[e nebo u obce Mutěnice,
nejpozději do 15. listopadu 2021 (včetně). K později up]atněným vyjádřením nebude přihlédnuto.

Pořizovatel infomuje, Že přestože zákon přímo neukládá projednání územní studie, je vhodnájejí konzultace
s vybranými  dotčenými  orgány,  vlastm'ky,  správci  či  provozovateli  veřejné  dopravní  a  veřejné  technické
infrastruktury, vlastníky pozemků dotčených návrhem  ÚS,  případně dalšími  subjekty.  Územní  studie  bude
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poté, co pořizovatel schválí možnost jejího využití a vloží o ní data do evidence územně plánovací čimosti,
podkladem pro rozhodování v území.

Ing. Dalibor Novák
vedoucí odboru rozvoje města

ZÁZNAM 0 VYVĚŠENÍ PÍSEMNOSTI NA ÚŘEDNÍ DESCE PODLE § 25 SPRÁVNÍHO ŘÁDU

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

Obecního úřadu Mutěnice Městského úřadu Hodonín

vyvěšemodme..       ,/3-4o  -2C/Z| vyvěšeno dne :

sejmuto dne: sejn"todne:

a současně byla zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

razítko,podpis:           /         ./ÚBECNiÚŘAL)69e11MUTĚNlcE razítko, podpis:

okres Hodonln
9

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

ĚLOVNÍK

D_9ručeníveřeinouwhláškQi±±

vlastníci pozemků dotčených návrhem ÚS,

Doručení _iedrwtlivě±

Obec, pro kterou je ÚS pořizována

O1.  [DS]      Obec Mutěnice, Masarykova200, 69611 Mutěnice,

Dotčené orgány

02.   PS]    Agentmochrany přhody akrajiny české republiky, Kaplanova l931/"8 00 Praha l l -Chodov, regionální pracoviště Jižní
Morava, Kotlářská 902/51, 602 00 Bmo,

03.    [DS]    Hasičský záchramý sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, tř. Bří Čapků 3233/3, 695 01  Hodonín,
04.    [DS]    Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 449/3, 60182 Bmo,
05.    [DS]    Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životnflio prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 60182 Bmo,
06.    Hq      Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad, Homí valy 3655/2, 695 35 Hodonín,
07.    Hq      Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní třída 373/25, 695 35 Hodonín,

Oprávnění investoři

;;   E;!  !:s3k:'oáásýgeseFn:á;;:2É3L;!i#i,vo:::p;yi-g2H2o,:e2?|V::e;o prúa -Nové Město'
11.    [DS]    EG.D, a.s., Lidická l873/36, 602 00 Bmo,

12.    [DS]    GasNet, s. r. o.. Klíšská 940/96, 40117 Ústí nad Labem,

13.    [DS]   MERO ČR, a.s.. Veltruská 748, 278 01 Kralupy nadvltavou-Lobeček,
14.    [DS]    MND, a.  s., Úprkova807/6. 695 01  Hodonín,
15.    [DS]   NET4GAS, s.r.o., Nahřebenech ll  1718/8,140 00 Praha-Nusle,

16.    [DS]    Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Bmo,

17.    [DS]    SPp storage, s.r.o., 69617 Dolní Bojanovice 891,
18.    [DS]    T-Mobile czech Republic a. s., Tomíčkova2144/1,148 00 Praha4,
19.    [DS]    Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., Pukyňova 2933/2, 69511 Hodonín,

Ostatní

20.    [DS]    CETIN a.s.. Českomoravská2510/19,190 00 Praha 9,
21.    [DS]   Net-Comect s.r.o.. Velkomoravská 4036/33a, 695 01 Hodonín,
22.    H)S]   Policie  České  republiky,  Krajské  ředitelství  policie  Jihomoravského  kraje.  Dopravní  inspektorát  Hodonín.  Svatopluka

Čecha 3073/7, 695 29 Hodonín,

23.    [DS]    RWE Gas Storage CZ, s.r.o.. Limuzská 3135/12,108 00 Praha 10,
24.    [DS]    Skládka Hraničky, spol. s r.o., Masarykova 200, 69611  Mutěnice,
25.   [DS]    Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Bmo

Na vědomí

26.    [P]       Ing. arch. Ivo Kabeláč, Anenská l2, 602 00 Bmo,
27.    [DS]    Ing. Alena vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany,

UúřgdyprovwěšenínaúřednídesceaDodáníz_Dráwodatuvwěšeníaseim±±Í±

28.      [0]        Městský úřad Hodonín, odbor kanceláře starosty a místostarostů, oddělení infomatiky @ podatelny,
29.      [DS]      Obecní úřad Mutěnice, Masarykova 200, 696  ll Mutěnice.

Z_Důsobdoručení:-DS - datová schránka, K - kurýr, P -pošta, 0 -osobně



Doložka konverze z moci úředm' do dokumentu v listiimé podobě
Tento  dokument  v  listinné  podobě,  který  vzmikl  pod  pořado\ým  číslem  142358854-226055-211012083852
převedením  z  dokumentu  obsaženého  v  datové  zprávě,  skládajícího  se  z  3  listů,  se  shoduje  s  obsahem
dokumentu, j ehož 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 955945883 byla systémem přenesena dne 11.10.2021
v  16:06:19.  Platnost  datové  zprávy  byla  ověřena  dne  12.10.2021  v  08:38:55.  Datová  zpráva  byla  opatřena
elektronickou  značkou,  zaručenou  elektronickou  pečetí  založenou  na  certifikátu  pro  elektronickou  pečeť

řrdda::é:eiš#;ágcvk?gagcoes%3:a;eel:eTi:slčuí::.bcťftYf.řkeí::íc.h.d5ů5Věč|7žů:oc:ftTfia#obuy|elůhdránif5:,us.pgenč:Í

3ruo::ířfi:eďdMcnfste:;tv:e;:trapočš::kés::bu3:]gky:nEfLoerE:Lpcíkásyátaéčmka::ť:vy;c®Peťs#aánoeáač.engr:ads:k#
razítkem.  Datum  a  čas  12.10.2021  07:10:44,  číslo  kvalifikovaného  časového  razítka  nebo  kvalifikovaného
elektronického časového razítka 0140 71 FF, časové razítko bylo vydáno Postsignum Qua]ified CA 5, Česká
p,ošta' s.p..

Odesílaj ící 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 kvalifkovaným elektronicldm podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne  12.10.2021  v 08:39:02. Kvalifikovaný elektroniclý
podpis  byl  shledán platným  (dokument  nebyl  změněn)  a  ověření  platnosti  kvalifikovamého  certifikátu  pro

:12e.#:2%2Po??2d.P:i|S.?yůoda::o:edá::ifiťš;=éeáejá|ěená=urisiám.:dg|i::!ag:|:ýc*á:#jťťátiitiéh?dc=ftéi:#:d3rT

;`.esgjo.mť:g.ep=dsT#bl#Íe.1í€icťg|if?=vF.š,S::í#tQP:á.ůť.ee#%Ác4?g.osd#isp:š:ays:pf.ť.d.i.fiáeo.T=#
osobu  Dalibor  Novák,  vedoucí  odboru,  odbor  rozwoje  města,   622132,   Město   Hodonín.   Uznávaný
elektroniclý   podpis   byl   označen   platným   kvalifikovaným   časo\ým   razítkem   nebo   kvalifikovamým

:lveě#=ricdŤnŤ|í:|S8#|r#8e:Tg:#ÚEjekv.ati;E::=Tzpío#::#e:.č::aT|o.S|to.č2aos;řé3;:5m#čbíš::
kvalifikovaného  certifikátu  pro  časové  razítko  01  40  71  A3,  časové  razítko  bylo  vydáno  kvalifikovaným
poskytovatelem Postsignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Vystavil: Obec Mutěnice
Pracoviště : Obec Mutěnice
V Mutěnicích dne 12.10.2021

:E]{E:ÁPĚ']jšmKe\;L3#PÍS°S°by.kteráautorkovanoukonverridokumentuprovedia:

Kontrolu  této  doložky  lze  provést  v  cerťtrálnl  evidenci  doložek  přístupné  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  na  adrese
hms://www.czechpointcz/overovacidolozky.


