
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Č. j.: SOONXOOR97Y9
Reg./5498/1 2/448/53

Sp. znak: 326.1
Vyřizuje: RNDr. Milada Litschmannová
Počet listů: 2
V Hustopečích dne: 18. 12. 2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Hustopeče, příslušný úřad územního plánování podle ~ 6 odst.
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), V platném
znění, s použitím ustanovení ~ 20 stavebního zákona a podle ~ 25 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění, oznamuje, že Zastupitelstvo obce Bořetice vydalo na svém XXII. zasedání usnesením
č. XXII dne 17. 12. 2013 podle ~ 6 odst. 5 písm. c) a podle ~ 43 stavebního zákona, v souladu s ~ 171 až
174 správního řádu

Územní plán Bořetice

formou opatření obecné povahy

Vzhledem k velkému rozsahu opatření obecné povahy není možné Územní plán Bořetice zveřejnit na úřední
desce v úplném znění. Podle ~ 20 stavebního zákona a ~ 172 odst. 2 správního řádu se uvádí tyto údaje:

Územní plán Bořetice je územně plánovací dokumentace vydaná pro celé území obce Bořetice. Územní
plán v souvislostech a podrobnostech zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu
s platnou územně plánovací dokumentací kraje a s politikou územního rozvoje. Uzemní plán stanoví
základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání,
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména
zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití
znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní
rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Po nabytí účinnosti Územního plán Bořetice pozbývá platnosti Územní plán obce Bořetice a všechny jeho
následně pořízené změny. Uzemní plán Bořetice je závazný pro rozhodování v území, zejména pro
vydávání územních rozhodnutí.
Uzemní plán Bořetice je v plném rozsahu včetně výkresové části vystaven k nahlédnutí po celou dobu
vyvěšení této vyhlášky na Odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Hustopeče, v kanceláři č. 646 a na
webových stránkách města Hustopeče www.hustorece-city.cz, v oddílu územní plánování - vydané územně
plánovací dokumentace správního obvodu Hustopečsko.
Tato veřejná vyhláška bude podle ~ 173 odst. 1 správního řádu vyvěšena na úřední desce Městského úřadu
v Hustopečích a na jeho elektronické úřední desce s adresou www.hustopece-citv.cz a na úřední desce
Obecního úřadu Bořetice a na jeho elektronické úřední desce s adresou wwwboretice.cz
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Územní plán Bořetice bude po nabytí účinnosti uložen na Obecním úřadu Bořetice, na Stavebním úřadu
Městského úřadu Velké Pavlovice, na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně a na Odboru
regionálního rozvoje Městského úřadu Hustopeče.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření
obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Ing. arch. Lydie Filipová
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Na úřední desce Obecního úřadu Bořetice/ Městského úřadu Hustopeče byla tato vyhláška vyvěšena
nejméně 15 dnů a současně byla zveřejněna i způsobem umožňující dálkový přístup, což níže uvedený
pracovník potvrzuje.

Vyvěšeno dne: 19 -12- 2013 Sejmuto dne:
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