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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ
Změny č 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DUNAJOVICE
Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako úřad územního plánování (dále jen
"pořizovatel") příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších právních předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí Zastupitelstva
obce Dolní Dunajovice o pořízení Změny č. 1 územního plánu Dolní Dunajovice, na základě územně
analytických podkladů zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným
zastupitelem, návrh zadání změny územního plánu a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona
oznamuje jeho projednávání.
Návrh Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dolní Dunajovice je vystaven k veřejnému nahlédnutí po
dobu min. 30-ti dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání návrhu na úřední desce, tj. od 23.10.2014
do 24.11.2014 včetně:
1. Na stránkách Města Mikulova: http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/mestsky-urad/uzemniplany-orp s odkazem na obec Dolní Dunajovice
2. V plném znění na Městském úřadu Mikulov, odboru stavebního a životního prostředí, se sídlem
v Mikulově, Náměstí 1, v kanceláři dveře č. 227 a v kanceláři Obecního úřadu Dolní Dunajovice.
Oznámení o projednání návrh zadání se doručuje veřejnou vyhláškou. Ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručení může každý uplatnit u pořizovatele své připomínky. K připomínkám, vyjádřením a
podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Pořizovatel – adresa pro doručování připomínek: Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a ŽP, Náměstí
1, 692 01 Mikulov.

Irena Prochásková
odborný zaměstnanec
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ................................................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce a elektronické úřední desce úřadu.
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Vyvěsit od 23.10.2014 do 8.11.2014
Předkládá : MěÚ OSŽP:

............................................................
(odbor + příjmení + podpis)

V Mikulově dne 22.10.2014
Přílohy ke zveřejnění:
• úřední deska: Oznámení
• elektronická úřední deska: Oznámení
V ...................... dne ..................

převzala: .................................................
(odbor + příjmení + podpis)

