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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
DORUČENÍ 

NÁVRHU   Změny č. 1 ÚZEMNÍHO  PLÁNU DOLNÍ DUNAJOVICE 
 
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 a   
§ 55 stavebního zákona Návrh  Změny č. 1   ÚZEMNÍHO  PLÁNU  DOLNÍ DUNAJOVICE. Součástí 
návrhu je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  
 

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3) stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou, že 
návrh Změny č. 1   ÚZEMNÍHO  PLÁNU  DOLNÍ  DUNAJOVICE, včetně dokumentace SEA 
hodnocení a  vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,  je zveřejněn v plném znění na webové 
adrese: http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/mestsky-urad/uzemni-plany-orp s odkazem na obec Dolní 
Dunajovice. 

 
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) a dále na Obecním úřadě v Dolních Dunajovicích. 
 
Do 30 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou může každý uplatnit u pořizovatele 
písemné připomínky. K později uplatn ěným připomínkám se nepřihlíží. 
 

 
  
Irena Prochásková 
odborný zaměstnanec 
 
 
 
Vyvěšeno dne: .................................   Sejmuto dne: ................................................ 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce  a elektronické desce úřadu. 
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Obdrží: 
Městský úřad Mikulov, odbor vnitřních věcí, Náměstí č.p. 158/1, 692 01  Mikulov na Moravě 
Obec Dolní Dunajovice, IDDS: e6bber8 -  sídlo:  691 85  Dolní Dunajovice 
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