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VEŘEJNÁ VYHLÁ ŠKA
DORUČENÍ
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU DRNHOLEC
Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako
úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě
schváleného zadání a pokynů pro zpracování územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1
stavebního zákona Návrh ÚZEMNÍHO PLÁNU DRNHOLEC. Součástí návrhu je i vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní
prostředí (zákon č. 100/2001 Sb., v platném znění).
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3) stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou, že
Návrh Územního plánu Drnholec včetně dokumentace vyhodnocení vlivu územního plánu na
udržitelný rozvoj území, (hodnocení: SEA) je zveřejněn v plném znění na adrese:
https://www.mikulov.cz/obcan/drnholec
Dokumentace bude zveřejněna od 07.06.2022 do 08.07.2022 včetně.
Do návrhu územního plánu je možné též nahlédnout u pořizovatele: Městský úřad
Mikulov, odbor stavební a ŽP, Náměstí 1, Mikulov, dveře č. 227 (doporučujeme v úřední dny
v PO od 8:00 do 17:00; ÚT od 8:00 do 14:00 hodin a ST od 8:00 do 18:00 hodin; po domluvě i
ve ČT od 8:00 do 14:00 a PA od 7:00 do 12:30 hodin).
Do 30 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou může každý uplatnit u pořizovatele
písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Irena Prochásková
odborný zaměstnanec
Vyvěšeno dne: ………………………….

Sejmuto dne: ……………………………………..

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce obecního úřadu, po dobu min. 15 dní
razítko a podpis.
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Obdrží:
Městský úřad Mikulov, odbor organizačních a vnitřních věcí, Náměstí č.p. 158/1, 692 01 Mikulov
Městys Drnholec, IDDS: gw9bek2
sídlo: Kostelní č.p. 368, 691 83 Drnholec

