
MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN
odbor rozvoje města

pracoviště: Masarykovo nárn.l , 695 35 Hodonín

vÁš DOPIS ZN:
ZEDNE:
SPIS. ZNAČKA: MUHO 23382/2013 ORM
č.i. MUHOCJ 10684812013

VYŘIZUJE :
TEL:
FAX.:
E-MAIL.:

Bc. Tomáš Konečný
518316231
518353686
konecny. tomas@muhodonin.cz

DATUM: 2013-11-06

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, jako úřad územniho plánování vykonávající územně plánovací
činnost pro obce ve svém správním obvodu (dále také "pořizovatel") ve smyslu § 6 odst. 1 a 2 zákona
Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zpracoval ve smyslu § 55 stavebního zákona

zPRÁvu O UPLATŇOvÁNí ÚZEMNÍHO PLÁNU JOSEFOV
V UPLYNULÉM OBDOBÍ 2009 - 2013

a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje zahájení projednávání jejího návrhu. Úplné znění
návrhu zprávy bude vystaveno k veřejnému nahlédnuti v termínu

od 11. listopadu 2013 do 13. prosince 2013

u pořizovatele na MěÚ Hodonín, odboru rozvoje města (dveře č. 116) především v úřední dny (po a
St 8.00 - 17.00 hod., v Pá 8.00 - 13.00 hod.), v ostatní dny dle telefonické domluvy,

na Obci Josefov především v úřední dny (v Po 7.00 - 14.30, v Út a Čt 7.30 - 17.00, ve St 7.00 -
15.30, v Pá 7.00 - 14.00 hod.), jinak dle telefonické domluvy na tel. 518 373 004,

dálkovým přístupem na webových stránkách města www.hodonin.eu (Městský úřad! Územní
plánování! Josefovi Zpráva o uplatňování ÚP Josefov v uplynulém období 2009 - 2013).

Ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona pořizovateI zaslal návrh zprávy jednotlivě dotčeným orgánům,
sousedním obcím, krajskému úřadu a obci, pro kterou ho pořizuje.

Do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán
uplatnit u pořizovatele vyjádieni, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající
z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.

V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko. Ve stanovisku uvede,
zda má být návrh územního plánu posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví
podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí .

• Sousední obce mohou uplatnit podněty.
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ejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořízovateli a
příslušnému úřadu stanovisko podle §45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 13. prosince 2013, může každý uplatnit u
pořízovatele písemné připomínky.

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Mě lS~y urao Hóoonfn
odbor rozvoje města

-1-

Na úřední desce M@stskéss '*'a81:1 / Obecního úřadu 0)

Jo -:E:PDV
byla tato vyhláška vyvěšena po dobu nejméně 30 dnů.

Vyvěšeno dne: 11.11.2013

a současně byla zveřejněna i způsobem umožňující dálkový přístup.

Sejmuto dne: .
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'j nehodící se škrtněte

Po sejmutí vyhlášky z úřední desky ji potvrzenou zašlete zpět na adresu:
Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1,69535 Hodonín.


