
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ 
NÁVRHU ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU 

HODONICE-TASOVICE 
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 
 
 
 

     Obec s rozšířenou působností – MěÚ Znojmo, odbor rozvoje, který na žádost obc´Hodonice a 
Tasovice dle § 14 odst. 1 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje změnu  územního plánu sídelního útvaru   Hodonice-
Tasovice, oznamuje  podle ustanovení § 22 odst. 1 stavebního zákona veřejné projednání 

NÁVRHU ZMĚNY Č. 5  
ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU 

HODONICE-TASOVICE 
 
          Vzhledem jednoduchosti pořizované změny ÚPO bylo v souladu s ust. § 31 odst. 2 stavebního 
zákona spojeno zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu změny č. 5 ÚP SÚ Hodonice-
Tasovice. Tato skutečnost je uvedena ve schváleném zadání. 
 

 
K projednávané dokumentaci   se uskuteční veřejné jednání  doplněné odborným výkladem 

zhotovitele (USB spol. s r.o.,ing.arch. Emil Navrátil) a to  
 ve středu 24.5.2006 v 16.00  hodin 

v salonku kulturního domu v Hodonicích. 
 

 
     Návrh změny č. 5  územního plánu sídelního útvaru Hodonice-Tasovice bude vystaven k 
veřejnému nahlédnutí  v termínu od 4.5.2006 do 2.6.2006.  Občané, dotčené instituce, orgány, 
organizace, firmy aj. fyzické a právnické osoby mohou do projednávané dokumentace nahlédnout 
kdykoli, zejména v úředních hodinách, na Obecním úřadu v Hodonicích, na Obecním úřadu v 
Tasovicích  nebo na odboru rozvoje, oddělení územního plánu a reg. rozvoje  MěÚ ve Znojmě, 
Obroková 10, 3.patro, dv.č. 416, ve výše uvedené lhůtě. Kdokoli se takto může podrobně seznámit s 
řešením věcí veřejných i s dotčením vlastních zájmů a práv. 
 
     V zákonem stanovené lhůtě, tj. do 2.6.2006 mají všechny dotčené fyzické a právnické osoby 
možnost se s projednávanou dokumentací seznámit. Připomínky a námitky mohou sdělit písemně  
nejpozději do 15 dnů od posledního dne vystavení návrhu změny č. 5 ÚP SÚ Hodonice-Tasovice, tj. 
do 17.6.2006 na adrese: MěÚ ZNOJMO, ODBOR ROZVOJE, ODD.ÚZEMNÍHO PLÁNU A 
REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, Obroková 10, 669 02 Znojmo  
 
 

Ve Znojmě dne:12.4.2006 
Na úřední desku obce 

- vyvěšeno dne:…………………………. 
- sejmuto dne:…………………………… 

 
 
 
 
 

 
     František Houšť                                          Ing.  Aleš Říha    Ing.arch.Alena Šrubařová

         starosta obce Hodonice                        vedoucí odboru regionálního rozvoje                    
                                                                                                      MěÚ Znojmo                     


