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  MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV 
Odbor životního prostředí a územního plánování 

Masarykovo nám. 30, pracoviště Masarykovo nám. 1., 697 01 Kyjov 

tel.: 518 697 500, fax: 518 697 567 

e-mail: urad@mukyjov.cz 

č.j.:  OŽPÚP63046/18/127   

s.z.:  OŽPÚP1118/2016/127 

  

Vyřizuje:  Ing. Kamila Zálešáková 

 tel.: +420 518 697 553 

                 e-mail: k.zalesakova@mukyjov.cz 

 

V Kyjově, dne 16.8.2018 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Oznámení o doručení návrhu Územního plánu Dražůvky  

 

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. § 50 odst. 1 a odst. 2 

stavebního zákona, že pořídil pro obec Dražůvky zpracování návrhu územního plánu. 

 

Pořizovatel dle ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona a dle ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

doručuje Návrh Územního plánu Dražůvky 

 

Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. nejpozději do 8.10.2018, může každý uplatnit u 

pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 

 

Do návrhu Územního plánu Dražůvky 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 Dražůvky, zejména: pondělí a středa 7:00 – 15:30, úterý 7:00 – 15:00 hodin a 

čtvrtek, pátek 7:00 – 14:30 hodin nebo na základě telefonické dohody na tel. 518 633 526, 

 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 a podklady obcí. 

 

 

 

 
„otisk razítka“ 

 

 

 

Ing. Bedřich Kubík 

vedoucí odboru 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:    ……………………………… 

 

Sňato dne: ……..……………………………….   

 

 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 

 

od……………………. do ……………………… 
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Rozdělovník: 

 

1. Obec Dražůvky, Dražůvky 114, 696 33 Archlebov - DS 

2. Městský úřad Kyjov, podatelna - K 

3. Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování – spis 
 

Použité zkratky - způsob doručování:  DS - datová schránka, K - kurýr, S - osobně 
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