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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU 

 

Městský úřad Mnichovo Hradiště, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ve smyslu ust. § 6 
odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném o Územním plánu 
Mnichovo Hradišt ě, zpracovaném dle § 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 
včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (URÚ) obsahujícího posouzení předmětné dokumentace 
z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů.  

 
Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Úze mního plánu Mnichovo Hradišt ě včetně 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (URÚ) obsahujícího posouzení předmětné dokumentace 
z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) se uskuteční 

 

ve st ředu dne  12.12.2018 od  15:00 hodin 

v budov ě Kina Mnichovo Hradišt ě, Ivana Olbrachta 897, Mnichovo Hradišt ě. 
 
 

Návrh územního plánu (textová a grafická část) bude v tišt ěné podob ě k nahlédnutí od 01.11.2018  do 
19.12.2018 na Městském úřadě v Mnichově Hradišti, Odboru výstavby a územního plánování, Masarykovo 
náměstí 1, II. patro, kancelář č. 201 (PO a ST 8:00 – 17:00, ÚT a ČT 8:00 – 15:00, PÁ 8:00 – 13:00) a na Odbor 
investic a komunálního hospodářství, 1. patro, č. dveří 103, (PO a ST 8:00 - 17:00, ÚT a ČT 8:00 - 15:00, 
PÁ 8:00 - 13:00) a současně bude v elektronické podob ě zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
na webových stránkách:  
http://www.mnhradiste.cz/radnice/strategicke-dokume nty/prehled-stavu-up/mnichovo-hradiste. 
 
 
Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem 
řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (§ 52 odst. 2 stavebního zákona). 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednávání (tj. do 19.12.2018) může každý uplatnit své připomínky a 
dotčené osoby podle předchozího odstavce své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle 
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou (§ 52 odst. 3 stavebního 
zákona).  

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. 

Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem 
osoby, která je uplatňuje (§ 22 odst. 3 stavebního zákona). 

 

K pozd ěji uplatn ěným stanovisk ům, připomínkám a námitkám se nep řihlíží (§ 52 odst. 3 stavebního 
zákona). K námitkám, stanoviskům a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad 
územního rozvoje nebo regulačního plánu vydané krajem, se nepřihlíží. 

 

 



 

 

Stanoviska, připomínky a námitky mohou být zaslány do datové schránky (8ztb4jw) nebo písemně na adresu 
pořizovatele: 
 
Městský ú řad  Mnichovo Hradišt ě, Odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo n áměstí 1,          
295 21 Mnichovo Hradišt ě. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martina Nikodemová, v.r.  
    odborný referent 
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
www.mnhradiste.cz. 

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

    ........................................................... ........................................................... 
       osoba pověřená vývěsní službou      osoba pověřená vývěsní službou 
 
    ........................................................... ........................................................... 
              podpis            podpis   


