MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
Odbor životního prostředí a územního plánování
Masarykovo nám. 30, pracoviště Masarykovo nám. 1., 697 01 Kyjov
tel.: 518 697 500, fax: 518 697 567
e-mail: urad@mukyjov.cz
Č.j.: OŽPÚP69126/17/710
S.z.: OŽPÚP5241/2014/710
Vyřizuje: Ing. Oldřiška Frýbortová
tel.: +420 518 697 415
e-mail: o.frybortova@mukyjov.cz
V Kyjově 30. 10. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU MOUCHNICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2010‒2017
Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, jako příslušný pořizovatel Územního plánu
Mouchnice dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“)

oznamuje
v souladu s ust. § 47 odst. 2 a ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona, zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování
Územního plánu Mouchnice.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Mouchnice bude vystaven k veřejnému
nahlédnutí
v termínu od 1. 11. 2017 do 1. 12. 2017
V souladu s ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel zašle návrh zprávy jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním
obcím, krajskému úřadu a obci, pro kterou ji pořizuje.
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 vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty.
Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu
stanovisko podle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 1. 12. 2017, může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Do návrhu zprávy lze nahlédnout:
u pořizovatele na Městském úřadě Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo
náměstí 1/38, Kyjov 697 01 (2. patro, dveře č. 31) ‒ pondělí a středa 08:00‒17:00, úterý, čtvrtek a pátek na základě
telefonické dohody na tel. +420 518 697 415,
na Obecním úřadě Mouchnice ‒ pondělí a středa 8:00–11:00, 14:00–17:00 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek
08:00‒12:00 nebo na základě telefonické dohody na čísle 517 367 428,
na internetových stránkách Města Kyjova ‒ www.mestokyjov.cz, pod Odborem životního prostředí a územního
plánování, oddělení územní plánování, v sekci „Pořizované územně plánovací dokumentace a podklady obcí“.

„otisk razítka“
…………………..

Vyvěšeno dne:

Ing. Bedřich Kubík
vedoucí odboru

Sňato dne:

Rozdělovník:
1. Obec Mouchnice, Mouchnice 7, 683 33 Mouchnice (DS)
2. Město Kyjov, MěÚ Kyjov ‒ úřední deska (K)
3. MěÚ Kyjov, OŽPÚP (S)

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
od

do

Digitálně
Použité zkratky – způsob doručování: DS – datová schránka, S – spis, K – kurýr

podepsal Ing. Bedřich Kubík
Datum: 30.10.2017 11:51:05 +01:00
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