Městský úřad Břeclav
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVANÍ
Sp. Zn.: MUBR-S 12435/2017 ORS
č.j:
MUBR 144925/2019
vyřizuje: Ladislav Kominácký
datum: 20.08.2019
telefon: 519 311 247
email: ladislav.kominacky@breclav.eu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

DORUČENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PODIVÍN
Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování,
jako úřad územního plánování, vykonávající územně plánovací činnost pro obce ve svém
správním obvodu (dále jen “pořizovatel“), příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební
zákon), tímto
doručuje
v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona a ustanoveními § 171 až § 174 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) Návrh Změny
č. 1 Územního plánu Podivín, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož
součástí je vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí (dále jen
„Návrh ZM č. 1 ÚP Podivín“).
Vzhledem k tomu, že rozsah Návrhu ZM č. 1 ÚP Podivín není možné zveřejnit na úřední desce
v úplném znění, stanovuje pořizovatel v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu,
místo a lhůtu k seznámení s Návrhem ZM č. 1 ÚP Podivín a jeho obsahem.
Návrh ZM č. 1 ÚP Podivín je k veřejnému nahlédnutí na těchto místech:
 MěÚ Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování,
dveře č. 227 (zejména v úřední dny pondělí 8.00 – 17.00 hodin, středa 8.00 – 18.00 hodin,
úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 hodin, jinak po telefonické dohodě)
 Městský úřad Podivín, Masarykovo náměstí 180/20, 691 45 Podivín, zejména v úředních
hodinách
 Internetové stránky Města Břeclav: www.breclav.eu (Úřad a radnice – Územní plánování Rozpracovaná územně plánovací dokumentace – Rozpracovaná ÚPD obcí ve správním
obvodu ORP Břeclav – Podivín – Změna č. 1 ÚP Podivín – návrh ke společnému jednání)
 Internetové stránky města Podivín: www.podivin.cz
Městský úřad Břeclav
Nám. T. G. Masaryka 3
690 81 Břeclav
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a to v termínu od vyvěšení této veřejné vyhlášky do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky.

Současně pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona
o z n a m u j e,
že každý může uplatnit své připomínky k Návrhu ZM č. 1 ÚP Podivín ve lhůtě 30 dnů ode dne
doručení této veřejné vyhlášky.
Lhůta byla stanovena v souladu s § 40 odst. 1 správního řádu a s § 50 odst. 3 stavebního zákona,
tj. možnost uplatnit připomínku do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, kdy dnem doručení
veřejné vyhlášky je 15. den po dni jejího zveřejnění na úřední desce. Připomínky lze uplatnit
nejpozději do 04. 10. 2019 včetně. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Připomínky
lze uplatnit písemnou formou na adresu pořizovatele: Městský úřad Břeclav, odbor stavební a
životního prostředí, oddělení úřadu územního plánování, náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81
Břeclav.
Projektantem Návrhu Změny č. 1 ÚP Podivín je Ing. arch. Pavel Šemora, Revoluční 999/24d, 691
45 Podivín (ČKA 3495). Vyhodnocení vlivů ÚPD na udržitelný rozvoj území vypracovala firma
Amec Foster Wheeler, s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno; vedoucí projektu Mgr. Jana Švábová
Neznalová, držitelka autorizace dle zákona č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), v platném znění, osvědčení č.j. 32190/ENV/09.

Mgr. Silvie Baštinská
vedoucí odboru
v zastoupení Ing. Lenka Raclavská v. r.

otisk razítka

Za správnost odpovídá: Ladislav Kominácký

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce a el. úřední desce MěÚ Břeclav a MÚ
Podivín po dobu 30 dnů ode dne jejího doručení.
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Doručeno dne:
Svěšeno dne:
Razítko, podpis:

Vyvěšeno na el. úřední desce dne:
Doručeno dne:
Svěšeno dne:
Razítko, podpis:

Rozdělovník:
MěÚ Břeclav na vyvěšení
MÚ Podivín na vyvěšení
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