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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENí O VYDÁNí ZMĚNY Č. 1
ÚZEMNíHO PLÁNU JOSEFOV

Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, jako úřad územního plánování vykonávající územně plánovací
činnost pro spádové obce ve svém správním území podle § 20 odst. 2 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 173 odst. I
zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),

oznamuje

vydání změny č. 1 územního plánu (dále jen "ÚP") Josefov
formou opatření obecné povahy.

Změnu Č. I ÚP Josefov vydalo Zastupitelstvo obce Josefov na svém zasedání dne 11. června 2012
usnesením č. 1I2012/UP podle § 6 odst. 5 písmo c) stavebního zákona, § 43 odst. 4 stavebního zákona,
v souladu s § 171 až 174 správního řádu.

Vzhledem k rozsahu opatření obecné povahy změny č. 1 ÚP Josefov není možné ji zveřejnit na úřední desce
v úplném znění. Podle § 20 odst. 2 stavebního zákona se uvádí tyto údaje:

Změna Č. 1 ÚP Josefov je územně plánovací dokumentace zpracovaná pro 2 dílčí změny v rámci k.ú.
Josefov, jejíž předmětem je změna a doplnění dopravní a technické infrastruktury.

Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního
plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Územní plán
stanoví základní koncepci rozvoje území obce ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového
uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a
koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo
opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a
pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Změna č. 1 ÚP Josefov je nedílnou součástí ÚP Josefova je závazná pro pořízení a vydání regulačního
plánu, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.
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Do úplného znění změny č. I P Josefov lze nahlédnout po dobu vyvěšení této yhlášky:

na webových stránkách Města Hodonína www.hodonin.eu (Městský úřadl Územní plánování! Josefovi
Změna Č. li Návrh).

na odboru rozvoje města Mě Hodonín, především v úřední dny (pondělí středa 8:00 - 17:00 hod. a
pátek 8:00 - 13:00 hod.). jinak dle domluvy (tel: 518 316231. příp. 606780741, ernail:
konecny.tomas((Vllluhodon in. z).

Tato veřejná vyhláška bude podle § 173 odst. I správního řádu vyvěšena na úřední desce MěÚ Hodonín a na
úřední desce OÚ Josefov. Opatření obecné po ahy nabývá účinno ti patnáctým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky. Podle § 20 odst. I stavebního zákona e za den vyvě ení považuje den, ve kterém byla tato
vyhláška vyvěšena.nejpozději. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravnýprostředek.
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Ing. Jaroslav Malát
vedoucí odboru rozvoje města

a úřední desce Městského ltfa6ti / Obecnfho úřadu .)

byla tato vyhláška vyvěšena po dobu nejméně 15 dnů.
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a současně byla zveřejněna i způsobem umožňující dálkový přístup.
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Jméno a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení,
úřední razítko

•, nehodící se škrtněte

OBECNí ÚŘAD
696 21 JOSEFOV

()kn~s Hodorun ., .

Po sejmutí vyhlášk z úrední desky ji pot rzenou zašlete zpět na adresu:
Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města. Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín.


