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VEŘEJNÁ   VYHLÁŠKA

0ZNÁMENÍ

Městský  úiv.ad  Hodoni'n,  odboi.  i.ozvoje  města,  jako  pořizovatel  ve  smyslu  ustanoveni'  §  2  odst.  2  pi'sm.  a)

zákona  č.183/2006   Sb.,   o územni'm   plánováni'   a  stavebni'm   řádu   (stavebni'   zákon),   ve   zněni'   pozdějších

předpisů  (dále  jen  „stavební  zákon")  a  oi.gán  územni'lio  plánováni'  při'slušný  podle  ustanoveni'  §  6  odst.   1

pi'siii.  c)  stavebni'lio zákona (dálejen  ,.por.izovatel"),

1.

podle   §   55b   odst.1   a  2   vnávaziiosti   na   §   52   odst.1   a  2   stavebm'ho   zákona  a   §  172   odst,1   zákona
č.  500/2004  Sb., správni' i'.ád, ve znění pozdějši'ch předpisů (dále jen „správni' řád"), oznamuje

zveřejnění návrhu Změny č. 2 Územnilio plánu Mutěnice

-   v elekti.onické podobě na webových sti.ánkách města Hodoni'n www.hodonin.eu (Uvodni' stránka + Město

a  úiv.ad  +  Městský  úřad  +  Územni'  plánováni'  +  Mutěnice  +  Porizovane  +  Změnac. 2    +  Navrh

pro verejne projednani).
-   v listinné  podobě  je  k nahlédnutí  u   pořizovatele   iia  Městském   úřadě  Hodonín.   odboru  i.ozvoje  města

(kancelář č.  1 16) a na Obecni'm úřadě Mutěnice,

11.

podle  §  55b  odst.1  a  2  v  návaznosti  na  §  52  odst.1   a  2  stavebni'ho  zákona  a  §  172  odst.  3  spi.ávni'ho  řádu,
oznamuje

konáni' veřejného projednáni'

návrhu Změny č. 2 Územního plánu Mutěnice

v úterý dne 28. června 2022 od 15:00 hodin

v budově kulturiiího domu v Mutěnici'ch (adresa: Masaiykova č. p. 202).

Veřejným   pi.ojednáni'm   se  rozui"'  veřejná  pi.ezentace   návrhu  územně  plánovaci'  dokumentace  veřejnosti

se zajištěni'm  odbomého  výkladu,  který  zajistí  poivizovatel  ve  spolupráci  s  projektantem.  Obsah  veřejného

projednání  při  pořizováni' návrhu Změny č.  2 Územni'ho plánu Mutěiiice je rozdělen do dvou fází:  první fází
tvoří  odbomé  iiiformování  veřejnosti  o  obsahu  iiávi.liu  Změny  č.  2  Územního  plánu  Mutěnice,  druhou  fázi

představuje  veřejná ďskuze  založená  na  dotazecli  veřejnosti  zodpovi'daných  pořizovatelem  a  projektantem.
Dotazy pokládané v rámci veřejné ďskuse budou vypořádány ústně u veřejného projednáni'.
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pouČENÍ
•NávhZměnyč2ÚzemníhoplánuMutěniceaoznámeníokoiiáníjehoveřejnéhoprojednánípodle§55b

odst.  2  v návaznosti  na  §  52  odst    1   stavebního  zákona  Městský  úřad  Hodonín  doručuje  veřejnou
vyh,áškou.

•Písemnostdoručovanáprostřednictvímveřejnévyhláškypodle§25odst2správm"řádusepovažu*

zadoručenoupatnáctýmdnemvyvěšenímúřednídesce,pokudbylavtéželhůúzveřejněnatéž
způsobemumožňuiícímdálkovýpřístupW7~ofrocJo#!'%±±±JffldQ±,cesta.ÚWW5/rámko
-Úřední deska) .

•Nejpozděndo7dnůodednekonáníveíejiiéhoprojednání,můžekaždýuplatmpřipomínkyadotčené

:::::n;:hm::ťíheNmáTe'Štekí[Por::tavnna;:;|nu|Zees:o':í:ža3::,::emv:;e°j:ToPs:,da*áp::tzkeyvn[Taus:`n;C:d%Zuesťa::vae::a§V:ž
odst3stavebiiíhozákonaobsahovatodůvodnění,údajepodlekatastrunemovitostídokladujícídotčená

piáva   a   vymezení   území   dotčeného   nám`tkou    Povinnost   doložit   údaje   podle   katastru   nemovitosu
se nevztahuje na zástupce veřejnosti.

•Kpozdě#uplatněnýmpřipomínkámanámitkámsenepřihlíží.

•Knámitkámapřipomínkámvevěcech,okterýdbylorozhodnutopí.ivydánízásadúzemníhorozvoje

neboregulačníhoplánuvydanéhokrajem,senepřihlíží.

•    Na  základě   ustanovení   §   22   odst    3   stavebního   zákona  musí   být  připomínky   i   námky   uplatněiiy

písemně.

•Dotčenéorgá"uplatnído7dnůodedneveřejnéhoprojednánísvástanoviskaknávrhzměnyKrajský
úřadjakonadřízenýorgánzašlepoíizovatelistanoviskoknávrhuzměnyuzemníhoplánuzhledisek

zajištěníkoord.inacevyužíváníúzemísohledemnaš[ršiuzemnívztahy,souladuspolitikouúzemního

rozvoje   asouladu   s   územně   plánovací   dokumentací   vydanou   kiajem    Pokú   neuplatní   stanovisko
do30dnůodobdrženínávrl"změnyúzemníhoplánu.stanovisek,připomínekavýsledkůkonzultací.je

možnézměnuúzemníhoplánuvydatibezjehostanoviska.

Ing. Dalibor Novák
vedoucí odboru t.ozvoje města
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Posejmutípísemnostizúřednídeskyjipotvi.zenouzašletezpětnaadresu:
Městskýúí.adHodoiiín,odborťozvojeměst*Masarykovonám.53/1,69S35Hodoní"

Q±±±i' Dro vwěšeni' na úřední_±±s!±±i

1.Městskýi'`í.adHodoiiímodboi.katiceláí.cstai.ost}'aiii(siostarostů`odděleníint`oi.matikyapodatelny

2.    Obeciií  úřad Mi`těnice. Masaiykova  200.  696  11  Mutěiiice.
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/
Tento  dokument  v  listimé  podobě,  kteú  vznikl  pod  pořadovým  číslem  148678009-226055-220516123439

LJuiuz,nji. nully -1 Z ,,., L,[L.V,.  __ _ ___

převedením  z  dokumen"  obsaženého  v  datové  zprávě,  skládajícího  se  z  3  1istů,  se  shoduje  s  obsahem.    .       v       v      __J__.,___  _,__:1,1

oložkakonverzezmociúřednídodokumentuvlistinnépodobě

r__

dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí  dokumentu

LENKA  PIŠKULOVA

Otisk úředního razítka:

se nepotvrzuje  správnost a pravdivost údajů obsažených v  dokumentu a

jejich soulad s právními předpisy.
Obsáhpředloženédatovézprávykprovedeníautorizovanékonverzebylveshoděsezáznamylnformačního
systémudatovýchschránek.Tatodatovázprávasčíslem1039250923bylasystémempřenesenadne16.05.2022
v  11:36:07.  Platnost  datové  zprávy  byla  ověřena  dne  16.05.2022  v  12:34:45.  Datová  zpráva  byla  opatřena
elektronickou  značkou,  zaručenou  elektronickou  pečetí  založenou  na  certifiká"  pm  elektronickou  pečeť

#a::é:eťe#:,::cvkaéngagcoes#::a;ee.:eT,slč:,Í:obc#gkeááícohld5ůsvěAm7,gů:oc:ri=Éž3:obuy.e'ůhdráonn'f::tusipgenč:ti

3ru.:,,iřfi:ed:Mfnfste:;W€e:=tmpočs::kés:t.puů::b.nE?er=:á:jkásyátáčTa::á:w;??eťs#ánoeáač-en:rčťsuok#
razítkem.  Datum  a  čas  16.05.2022  12:32:31,  číslo  kvalifikovaného  časového  razítka  nebo  kvalifikovaného
elektronickéhočasovéhorazítka01407206,časovérazítkobylovydánoPostsignumQualifiedCA5,Česká
pošta' 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

Vstupnídokumentobsaženývdatovézprávěbylpodepsánkvalifikovanýmelektronickýmpodpisemaplatnost
kvalifikovanéhoelektronickéhopodpisubylaověřenadne16.05.2022v12:34:59.Kvalifikovanýelektronický
podpis  byl  shledán  platným  (dokument  nebyl  změněn)  a  ověření  platnosti  kvalifikovaného  certifiká"  pm

:,6e#o2no,2g]žo,dg,;7bytodfúreovoedána:,fiť:;a:e:áej:[ěenámo:,:;gmmpuodT,3:[atč::,noýc*ac]:##g5:#éhťdcaenrié,Ežák"d:ro

;,oes#o::cag,ep:dsi:sž::gjFág?í;hbdaá,5iovpa:sýtsciegrin,fláátQPur:,iefl:Fč#cpeosdEls#s,;:pkr:a;1:ldkeopv,g:Jýí:í
osobu   Dalibor  Novák,  vedoucí   odboru,   odbor   rozvoje   města,   622132,  Město  Hodonín.   Uznávaný
elektronický    podpis   byl    označen    platným    kvalifikovaným    časovým    razítkem    nebo    kvalifikovaným

:,veě*::,cd#1:aó;YoZ2r#k2e.T4?9dmúýd:„boal,čfiáš3:::T&pí:#3::ie:č::aT:.sot5:2a63žéE:,ái?`;tž,ačbíš:3
kvalifikovaného  certifikátu  pro  časové  razítko  01  40  72  04,  časové  razítko  bylo  vydáno  kvalifikovaným
poskytovatelemPostsignumQualiriedCAS,Českápošta,s.p..

Vystavil: Obec Mutěnice
Pracoviště : Obec Mutěnice
V Mutěnicích dne 16.05.2022

Jméno,PříLmenEa_p.oídpisosoby,kteráautorizovanoukonverzidokumentuproved]"

PK°oZ%%ku"m  doiožq  ke  provést. :_.c_e_ť_tráini  evidenci  doložek  př{stupné  způsobem  umožňuj(cim  dálkoý  přístw  m  adre%Poznámka..
-ňí;;;;;:-/i;ÁÁ;.czechpoiňLa/oíveroNacidolozky.


