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Městský úřad Mnichovo Hradiště 
Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 

 

Spisová značka: MH-KVÚ/4236/2020 Vaše zn./Č.j.:  

Číslo jednací: MH-KVÚ/4236/2020 Ze dne :  

Vyřizuje: Ing. Radek Matějů   

Telefon: 326 776 740   

E-mail: radek.mateju@mnhradiste.cz V Mnichově Hradišti dne: 19.03.2020 

 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ A VÝZVA 

aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod ORP Mnichovo Hradiště 
 

Městský úřad Mnichovo Hradiště, jako úřad územního plánování příslušný dle § 6 odst. 1 
písm. b) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(dále jen „SZ“), má dle § 28 odst. 1 SZ povinnost průběžně aktualizovat územně analytické 
podklady a každé 4 roky provést jejich úplnou aktualizaci. 

Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s ustanoveními § 28 odst. 2 SZ Městský úřad 
Mnichovo Hradiště (dále jen „pořizovatel“) 

oznamuje  

orgánům veřejné správy, jimi zřízeným právnickým osobám a vlastníkům dopravní 
a technické infrastruktury (dále jen „poskytovatel údajů“) záměr pořízení úplné aktualizace 
územně analytických podkladů (dále jen „ÚAP“) a současně poskytovatele údajů  

vyz ývá  

k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti jimi dříve poskytnutých údajů o území, případně 
k poskytnutí nových aktuálních údajů o území (viz sledované jevy ÚAP - Příloha č. 1 Část A 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění) pro správní 
obvod obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště a to  

do 3 měsíců od doručení této výzvy. 

V případě, že od posledního předání poskytovaných údajů o území nedošlo k jejich změně 
(aktualizaci), žádáme poskytovatele údajů o zaslání vyplněného a potvrzeného III. oddílu 
(potvrzení správnosti použitého údaje o území) pasportu údaje o území dle Přílohy č. 2 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., s uvedením, kdy příslušné údaje o území poskytl naposledy, že 
nedošlo k jejich změně, a zároveň s potvrzením jejich nadále trvající správnosti, úplnosti 
i aktuálnosti. 

Pokud tak poskytovatelé údajů neučiní v této lhůtě, má se za to, že správnost, úplnost 
a aktuálnost údajů o území potvrdili. 

V případě, že od posledního předání poskytovaných údajů o území došlo k jejich aktualizaci, 
či vzniku nových údajů, žádáme poskytovatele údajů na základě § 27 odst. 3 SZ o jejich 
bezodkladné předání spolu s nově vyplněným a potvrzeným celým pasportem údaje 
o území dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Současně upozorňujeme na povinnost vyplývající z ustanovení § 27 odst. 3 SZ, kdy 
poskytovatel údajů poskytuje údaje o území pořizovateli v digitální formě, přičemž grafická 
část se poskytuje ve vektorové formě v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické 
sítě katastrální. 
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Dále upozorňujeme na skutečnost vyplývající z § 28 odst. 3 SZ, kdy poskytovatel údajů, 
který nesplní povinnost podle § 27 odst. 3 SZ (tj. zejména poskytovat údaje o území 
především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění), nebo 
prokáže-li se, že poskytovatel údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území jím 
poskytnutých podle § 28 odst. 2 SZ, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na 
aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na aktualizaci územně analytických 
podkladů. Za neplnění povinností podle § 27 odst. 3 SZ pak lze vlastníku technické 
infrastruktury v souladu s ustanoveními § 179 odst. 3 písm. b) uložit pokutu do výše 200 000 
Kč. 

Toto oznámení a výzva jsou určeny všem poskytovatelům údajů, kteří mají zákonnou 
povinnost poskytovat údaje o území a oznámení a výzva jim nebyly doručeny přímo. 

Vymezení správního obvodu ORP Mnichovo Hradiště (hranice k.ú.), Příloha č. 1 Část A 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. (přehled sledovaných jevů ÚAP) a Příloha č. 2 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb. (pasport údaje o území) jsou spolu s tímto oznámením a výzvou zveřejněny 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Mnichovo Hradiště:  
http://www.mnhradiste.cz/radnice/strategicke-dokumenty/uap . 
 
 
 
 
 

otisk razítka 
 
 
 

podepsáno elektronicky 
 

Ing. Radek Matějů, v.r. 
referent 
oprávněná úřední osoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Toto oznámení bude vyvěšeno na úřední desce města Mnichovo Hradiště po dobu 15 + 90 dní a současně 
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.mnhradiste.cz  
 
  Vyvěšeno dne : ...................................  Sejmuto dne : ..................................... 
 
  .............................................................  ............................................................ 
      osoba pověřená vývěsní službou       osoba pověřená vývěsní službou 
 
  .............................................................  ............................................................ 
             podpis                podpis  

http://www.mnhradiste.cz/radnice/strategicke-dokumenty/uap
http://www.mnhradiste.cz/

