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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Oznámení o konání veřejného projednání  

Návrhu Změny č. 1 Územního plánu Labuty 
 

Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako příslušný pořizovatel dle ust. 
§ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen stavební zákon), oznamuje v souladu s ust. § 55b odst. 1 a 2 a ust. § 52 odst. 1 až 4 
stavebního zákona, že  
 

veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Labuty 
se uskuteční v pondělí 01. 11. 2021 v 16:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Labuty.   

 
K veřejnému projednání jsou přizvány jednotlivě obec Labuty, dotčené orgány, krajský úřad a sousední 
obce. 
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 08. 11. 2021, může každý uplatnit své 
připomínky, dotčené osoby, tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor 
a zástupce veřejnosti, mohou podat námitky. Námitka musí podle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona 
obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a musí vymezit území 
dotčené námitkou.  
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k návrhu změny. 
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  
 
Do návrhu Změny č.1 Územního plánu Labuty lze nahlédnout:  
− u pořizovatele na Městském úřadě Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, 

Masarykovo náměstí 1, Kyjov 697 01 (2. patro, dveře č. 32) zejména: pondělí a středa 07:30 - 17:00, 
úterý, čtvrtek a pátek na základě telefonické dohody na tel. 518 697 553, 

− na Obecním úřadě Labuty, zejména: pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 17:00 – 19:00 hodin a úterý a 
čtvrtek 8:00 – 12:00 hodin nebo na základě telefonické dohody na tel. 515 902 062, 

− na internetových stránkách Města Kyjova: www.mestokyjov.cz, Městský úřad, Odbory úřadu, 
Odbor životního prostředí a územního plánování, Oddělení územního plánování, Pořizované územně 
plánovací dokumentace obcí. 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….. 
Ing. Milana Vršťalová 
vedoucí odboru  
životního prostředí a územního plánování 
 
 
 

Vyvěšeno dne:    ……………………………… 
 

Sňato dne: ……..……………………………….   
 
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 
 
od……………………. do ……………………… 
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Obdrží: 

- Obec Labuty, Labuty č.p. 30, 696 48  Ježov - DS 
- Město Kyjov, podatelna, Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01  Kyjov 1 - K 
- Městský úřad Kyjov, OŽPÚP - spis 
 
Použité zkratky - způsob doručování:  DS - datová schránka, K – kurýr 
 
 
 
 
 
 
 
Upozornění: 
Vyvěsit vyhlášku:    30. 09. 2021  
Sejmout vyhlášku:   09. 11. 2021  
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