
Obecní ú řad Mutěnice  

Mutěnicel7________________________________________________ Telefon: 383 331 839 

386 01 Strakonice Mutěnice dne 14.4. 2008 

Vyřizuje : Ing. Hana Roudnická 
tel. 775 146 183 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

I. Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Mutěnice a data konání jeho projednání 

Obecní úřad v Mutěnicích jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního 
plánování dle § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
v platném znění (dále jen stavební zákon) oznamuje zahájení řízení o vydání územního 
plánu Mut ěnice podle § 52 stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 188 stavebního zákona 
a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen správní 
řád). 

Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Mutěnice 

se bude konat 

dne 30.5. 2008 v 11.00 hod 

v jednacím sále místního pohostinství v Mut ěnicích 

Uzemní plán Mutěnic zpracovává zodpovědný projektant Ing.arch. Zbyněk Skala, 
se sídlem Zámek 1, 386 01 Strakonice, 
Projektanta žádáme tímto o účast a zajištění odborného výkladu. 

Návrh územního plánu Mutěnic bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode 
dne doručení veřejné vyhlášky, je možno se s ním seznámit souladu s ustanovením § 52 odst. 
(1) stavebního zákona na obecním úřadu v Mutěnicích. 

II. Oznámení o vystavení návrhu územního plánu Mutěnice k veřejnému 
nahlédnutí 

Obecní úřad v Mutěnicích oznamuje, že byl vystaven návrh územního plánu Mutěnice. 
Vzhledem ke skutečnosti, že s ohledem na rozsah návrhu není možno zveřejnit na úřední desce 
návrh v úplném znění, sděluje Obecní úřad v Mutěnicích v souladu s ustanovením § 172 odst. 
(2) správního řádu, že do návrhu územního plánu Mutěnice je možno nahlédnout 

od 25. 4. 2008 do 30. 5. 2008 

na obecním úřadu v Mutěnicích, v úředním dnu čtvrtek 16.00 - 20.00 hod. 
Návštěvu v úřední den a dalších dnech doporučujeme po telefonické dohodě (383 332 923, 
724 204 217) 
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Kontaktní osoba : starostka obce paní Jana Uhriková ( tel. 383 332 923, 724 204 

217). Upozornění k bodu I. a II. 

Podle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou pouze dotčené osoby - vlastníci pozemků 
a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření 
a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti k návrhu podat námitky nejpozději však na 
veřejném projednání, tedy do dne 30.5. 2008. Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona dotčené 
osoby v námitkách musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující 
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději při veřejném projednání, tedy 
do 30.5.2008 může každý uplatnit své připomínky. Dotčené orgány státní gprávy uplatní na 
závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným 
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při 
vydání zásad územního rozvoje se nepřihlíží. 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 14.4.2008 

Sejmuto dne:   31.5.2008 

Jana Uhriková 
starostka    

 

Část I. této veřejné vyhlášky musí být v souladu s ustanovením § 25 odst. (2) 
správního řádu zveřejněna po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu, část II. 
Musí být podle § 52 odst. (1) stavebního zákona vyvěšena po dobu 30 dnů ode dne 
doručení části I. Celkem musí být proto tato veřejná vyhláška vyvěšena po dobu m i n. 45   
d n ů. 
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Obecní ú řad Mutěnice  

Mutěnicel7________________________________________________ Telefon: 383331839 
386 01 Strakonice Mutěnice dne 14.4. 2008 

Veřejná vyhláška 

Oznámení Věc: územní plán Mutěnice - návrh 

Obecní úřad v Mutěnicích jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního 
plánování dle § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
v platném znění (dále jen stavební zákon) v souladu s § 52 odst.l stavebního zákona 

oznamuje 

veřejné projednání návrhu 

územního plánu Mutěnice 

dne 30.5. 2008 v 11.00 hod 

v jednacím sále místního pohostinství v Mutěnicích 

S návrhem územního plánu obce Mutěnice je možno se seznámit 
od 25. 4. 2008 do 30. 5. 2008 

na obecním úřadu v Mut ěnicích 

V úředním dnu čtvrtek 16.00 - 20.00 hod.Návštěvu v úřední den a dalších dnech 
doporučujeme po telefonické dohodě (383 332 923, 724 204 217 ). Kontaktní osoba : 
starostka obce paní Jana Uhriková ( tel. 383 332 923, 724 204 217). 

Podle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou pouze dotčené osoby - vlastníci pozemků 
a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti k návrhu podat námitky nejpozději však na 
veřejném projednání, tedy do dne 30.5. 2008. Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona dotčené 
osoby v námitkách musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující 
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději při veřejném projednání, tedy do 30.5. 2008 
může každý uplatnit své připomínky. Dotčené orgány státní správy uplatní na závěr 
veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
zásad územního rozvoje se nepřihlíží.  

 

Vyvěšeno dne: 14.4.2008       Jana Uhriková    
 starostka  

Sejmuto dne :   31.5. 2008   
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