Městský úřad Mnichovo Hradiště
Odbor výstavby a životního prostředí
Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Číslo jednací:
JID:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Vaše zn./Č.j.:
Ze dne :

MH-VŽP/8421/2016
10125/2017/MH
Ing. Martina Nikodemová
326 776 741
martina.nikodemova@mnhradiste.cz

Mnichovo Hradiště:

03.04.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ O NÁVRHU
ZMĚNY Ć.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PTÝROV
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
Městský úřad Mnichovo Hradiště (dále jen „pořizovatel“), jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., oznamuje vystavení návrhu Změny č. 1
územního plánu Ptýrov k veřejnému nahlédnutí.
Návrh změny č. 1 Územního plánu Ptýrov, předkládaný tímto ke společnému jednání, je zpracován na základě
zadání schváleného Zastupitelstvem obce Ptýrov dne 28.02.2017 usnesením č. 06/2017 a v souladu
s ustanoveními § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.
Jelikož vzhledem k rozsahu návrhu není možné jej v úplném znění zveřejnit na úřední desce, je na úřední desce,
v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní
řád“), vyvěšeno pouze toto oznámení. Současně je toto oznámení, v souladu s ustanoveními § 25 odst. 2 a § 26
odst. 1 správního řádu, zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách:
www.mnhradiste.cz/radnice/strategicke-dokumenty/prehled-stavu-up/klaster.
V listinné podobě je úplné znění návrhu Změny č. 1 územního plánu Ptýrov vystaveno k
veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Mnichovo Hradiště, Odboru výstavby a ŽP, Masarykovo nám. 1, 2.
patro, č. dveří 202 (PO a ST 8:00 - 17:00, ÚT a ČT 8:00 - 15:00, PÁ 8:00 - 13:00) a na Obecním úřadu Ptýrov.
V elektronické podobě je úplné znění návrhu změny č. 1 územního plánu Ptýrov včetně odůvodnění,
v souladu s ustanoveními § 172 odst. 2 správního řádu, současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup na webových stránkách: http://www.mnhradiste.cz/radnice/strategicke-dokumenty/prehled-stavuup/ptyrov.
Do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou (za doručené se oznámení považuje
patnáctým dnem po dni jeho vyvěšení na úřední desce) může každý uplatnit u pořizovatele písemné
připomínky (nejpozději do 24.05.2017). K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží (viz § 50 odst. 3
stavebního zákona).
Připomínky mohou být zaslány do datové schránky pořizovatele (8ztb4jw), případně písemně na jeho adresu:
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a ŽP, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště.

Otisk razítka
Ing. Martina Nikodemová, v.r.
vedoucí oddělení speciálních činností
oprávněná úřední osoba
Vyvěšeno na úřední desce města Mnichovo Hradiště a obce Ptýrov a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový
přístup na www.mnhradiste.cz a na http://www.obec-ptyrov.e-obec.cz/urednideska.php.
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