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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE MALÍNKY
Městský úřad Bučovice, odbor územního plánování rozvoje a investic, jako úřad územního plánování
příslušný podle § 6 stavebního zákona, předkládá podle § 60 zákona č.183/2006 Sb., o územím plánování a
stavebním řádu v platném znění
oznamuje
zahájení řízení o vydání vymezení
Zastavěného území obce Malínky
Návrh vymezení „Zastavěného území obce Malínky“ řešící katastrální území Malínky je
VYSTAVEN K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ

OD 15.05.2018 DO 14.06.2018
na níže uvedených místech:
Obecní úřad Malínky
Pátek 18:00 – 19:00
Sobota 09:00 – 11:00
(v jiný termín po tel. domluvě – 603 872 351)
Městský úřad Bučovice, odbor územního plánování, rozvoje a investic (3. patro)
pondělí, středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
(v jiný termín po tel. domluvě – 517 324 421)
Dálkový přístup pro nahlížení do návrhu vymezení Zastavěného území obce Malínky je zajištěn na
elektronické úřední desce Městského úřadu Bučovice na webové stránce www.bucovice.cz jako příloha
vyhlášky a také na elektronické úřední desce Obecního úřadu Malínky na webové stránce www.malinky.cz,
jako příloha vyhlášky.
Městský úřad Bučovice
Jiráskova 502
685 01 Bučovice

E-mail posta@bucovice.cz
ID DS td3be8p
Telefon 517 324 411

Čj. MUB/OÚP-23142/2018 trt

Odůvodnění:
Návrh vymezení Zastavěného území obce Malínky byl zpracován na základě žádosti Obce Malínky,
projednán a dohodnut se starostou obce Malínky a dotčenými orgány statní správy v souladu s § 58 zákona
č.183/2006 Sb., o územím plánování a stavebním řádu v platném znění.
Poučení:
ve smyslu § 60 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územím plánování a stavebním řádu v platném znění
Ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění může kdokoliv podat připomínky, vlastníci pozemků náležejících
do zastavěného území a vlastníci sousedních pozemků mohou podat odůvodněné námitky. Námitky
mohou podat vlastníci pozemků uvedených v § 58 odst. 2 č.183/2006 Sb., o územím plánování a
stavebním řádu v platném znění
Písemné námitky a připomínky je možné podat nejpozději do 14.06.2018 u pořizovatele, tj. Městský úřad
Bučovice, Odbor územního plánování rozvoje a investic.

(otisk razítka)

Ing. Kateřina Trtílková, v. r.
vedoucí odboru územního
plánování, rozvoje a investic

Ing. Kateřina Trtílková
oprávněná úřední osoba

Příloha: Návrh vymezení Zastavěného území obce Malínky
Za správnost vyhotovení: Ing. Kateřina Trtílková

Oznámení musí být vyvěšeno nejméně 30 dní
Vyvěšeno:
Sejmuto
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Digitálně podepsal Ing. Kateřina
Trtílková
Datum: 14.05.2018 14:23:03
+02:00
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Obdrží:
Spis OÚP-148/2018-trt
Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu odbor životního prostředí, Jiráskova
502, 68501 Bučovice (OD)
Městský úřad Bučovice odbor ŽP a SÚ, oddělení SÚ, úsek památkové péče, Jiráskova 502,
685 01 Bučovice (OD)
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, 602 00 Brno 2 (DS)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Pálava a Krajské středisko Brno, Náměstí 32, 692 01
Mikulov na Moravě (DS)
Veřejnost
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Bučovice, podatelna, Jiráskova 502, 68501 Bučovice (UD)
Obec Malínky, Malínky č.p. 75, 683 33 Malínky (DS)

Stránka | 3

