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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

„ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DUNAJOVICE“ 
 

Městský úřad Mikulov, jako úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), příslušný podle § 

6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), na základě schváleného zadání a pokynů pro zpracování návrhu 

územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 a § 55 stavebního zákona zpracování návrhu 

Změny č. 1 Územního plánu Dolní Dunajovice a projednal ho s dotčenými orgány, krajským 

úřadem a příslušnými obcemi. Zároveň v souladu s ustanovením § 50 odst. 3) stavebního zákona 

byl návrh Změny č. 1 územního plánu Dolní Dunajovice zveřejněn v plném znění na adrese: 

http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/mestsky-urad/uzemni-plany-orp s odkazem na obec 

Dolní Dunajovice. Součástí návrhu je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně 

vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb., 

v platném znění). 

 

Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona 

v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a oznamuje, 

že veřejné projednání návrhu změny územního plánu se koná 

 

V úterý 22. srpna 2017  v 15:00 hodin 

se schůzkou pozvaných v kongresovém sále domu Dr. Karla Rennera v Dolních Dunajovicích. 

 

Do návrhu územního plánu je možné nahlédnout u pořizovatele v pracovní dny a v obci, pro 

kterou se územní plán pořizuje: na Obecním úřadě Dolní Dunajovice. 

 

Upravený návrh Změny č. 1 územního plánu Dolní Dunajovice je zveřejněn v plném znění na 

adrese: http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/mestsky-urad/uzemni-plany-orp s odkazem na 

obec Dolní Dunajovice. 

 

UPOZORNĚNÍ: 

 Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb 

dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. 

 Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a 

dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle 

katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.  

 Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k 

částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny.  

http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/mestsky-urad/uzemni-plany-orp
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/mestsky-urad/uzemni-plany-orp
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 K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené 

osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. 

 (Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při 

vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží). 

  

Adresa pro doručení námitek, připomínek a stanovisek: Městský úřad Mikulov, OSŽP, úřad 

územního plánování, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. 

 

 
Irena Prochásková 

odborný zaměstnanec 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:                                          Sejmuto dne:   

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce obecního úřadu, razítko a podpis 

 

 

Obdrží: 
Městský úřad Mikulov, odbor vnitřních věcí, Náměstí č.p. 158/1, 692 01  Mikulov na Moravě 

Obec Dolní Dunajovice, IDDS: e6bber8,  sídlo: , , 691 85  Dolní Dunajovice 
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Žádost o vyvěšení  na úřední desce a elektronické úřední desce 
 

Spis. zn.:   STZI/30323/2014/PROI   Č.j.: MUMI 17026756 

 

Název zveřejňovaného dokumentu:  VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA  

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

„ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DUNAJOVICE“ 
……………………………………………………................…………………………..……… 

(pod tímto názvem bude dokument zveřejněn na elektronické úřední desce) 

 

 

Kategorie : 

(zaškrtnout kategorii pod kterou bude dokument zveřejněn na elektronické úřední desce) 

 

o Dotace z rozpočtu města 

o Informace z jednání rady 

o Obecně závazné vyhlášky a nařízení 

o Ostatní 

o Pozvánky na zasedání zastupitelstva 

o Rozpočet města 

o Usnesení ZM 

o Veřejné vyhlášky   

o Volby 

o Volná pracovní místa (konkurzy a výběrová řízení) 

o Zakázky a veřejné zakázky 

o Záměry prodeje, pronájmu 

o Ztráty a nálezy 

 

          
 

 
 

Irena Prochásková 

odborný zaměstnanec 

 

 

Vyvěsit   od 20.7.2017 do  4.8.2017 včetně 
Předkládá : MěÚ OSŽP -  Prochásková Irena :    ............................................................ 

            (odbor + příjmení + podpis) 

V Mikulově dne  19.7.2017 

 

Přílohy ke zveřejnění:   

 úřední deska:   Oznámení 

 elektronická úřední deska:  Oznámení   

 

 

V ...................... dne  ..................      převzala:  .................................................  

            (odbor + příjmení + podpis) 
 

 

     otisk razítka 
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