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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ  

O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
TEREZÍN  

Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále jen „pořizovatel“), jako pořizovatel ve smyslu ust. § 2 
odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a orgán územního plánování příslušný podle ust. § 6 odst. 1 
písm. c) stavebního zákona, na základě ust. § 47 odst. 1 stavebního zákona zpracoval ve spolupráci 
s určeným členem zastupitelstva 

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEREZÍN 

(dále jen „návrh Zadání“). 

Návrh Zadání Vám pořizovatel v souladu s ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona touto formou doručuje 
a oznamuje zahájení jeho projednání podle ust. § 47 odst. 2 až 4 stavebního zákona. 

Vzhledem k rozsahu návrhu Zadání není možné zveřejnit na úřední desce jeho úplné znění. V souladu s ust. 
§ 20 stavebního zákona lze do kompletního návrhu Zadání po celou dobu vyvěšení této písemnosti na úřední 
desce nahlížet: 

▪ v listinné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Hodonín, odboru rozvoje města (kancelář č. 116) 
především v úřední dny, v ostatní dny pouze po předchozí telefonické domluvě a na Obecním úřadě 
Terezín; 

▪ dálkovým přístupem na webových stránkách obce Terezín a města Hodonín [www.hodonin.eu 
v sekci Rozvoj města a územní plánování › Mapový portál › Územně plánovací dokumentace a územní 
studie › Terezin › Porizovane › Uzemni plan Terezin › Navrh zadani (https://1url.cz/hzYvF )]. 

 

http://www.hodonin.eu/
https://1url.cz/hzYvF
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Do 15 dnů ode dne doručení návrhu Zadání veřejnou vyhláškou, může každý uplatnit u pořizovatele 
písemné připomínky. 

K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. 

 

 

 

Ing. Dalibor Novák 
vedoucí odboru rozvoje města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁZNAM O VYVĚŠENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE PODLE § 25  
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  

Toto oznámení bylo vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce 

Obecního úřadu Terezín Městského úřadu Hodonín 

vyvěšeno dne:  vyvěšeno dne:  

sejmuto dne:  sejmuto dne:  

a současně bylo zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

razítko, podpis: razítko, podpis: 

 

Po sejmutí písemnosti z úřední desky ji potvrzenou zašlete zpět na adresu: 
Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín. 
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ROZDĚLOVNÍK 

Oprávnění investoři (doručení jednotlivě) 

01. [DS] E.ON Distribuce, a. s., Lidická 1873/36, 659 44 Brno, 
02. [DS] GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, 
03. [DS] MND, a. s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, 
04. [DS] NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha – Nusle,  
05. [DS] Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, 
06. [DS] Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, 
07. [DS] T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, 

Obdrží pro vyvěšení na úřední desce i zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a vrácení:  

08. [K] Městský úřad Hodonín, odbor kanceláře starosty a místostarostů, oddělení informatiky a podatelny, 
09. [DS] Obecní úřad Terezín, Terezín 78, 696 14 Čejč. 

 
Způsob doručení:  
DS – datová schránka, K – kurýr 
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