ZMĚNA Č. 1
ÚZEMNÍHO PLÁNU DUBŇANY
(pořizována zkráceným způsobem)

Dohoda výsledků projednání návrhu s dotčenými orgány
a krajským úřadem jako nadřízeným orgánem
ve smyslu § 55b odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů

Pořizovatel:

Městský úřad Dubňany
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany

Oprávněná úřední osoba pořizovatele:

Bc. Tomáš Konečný

Ve spolupráci s učeným členem
zastupitelstva obce:

František Tříska, starosta města

listopad 2021

Změna č. 1 ÚP DUBŇANY
Dohoda výsledků projednání návrhu s dotčenými orgány a krajským úřadem jako nadřízeným orgánem

DOHODA VÝSLEDKŮ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUBŇANY S DOTČENÝMI
ORGÁNY A KRAJSKÝM ÚŘADEM JAKO NADŘÍZENÝM ORGÁNEM
(pořizované zkráceným způsobem dle § 55b stavebního zákona)
Ve smyslu § 55b odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon), s ohledem na veřejné zájmy pořizovatel zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách a
návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu nejvhodnější varianty a k invariantním částem návrhu
změny územního plánu. Návrhy doručí dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzve
je, aby k nim ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako
nadřízený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. Pokud je
to nezbytné, pořizovatel zajistí pro obec úpravu návrhu změny územního plánu v souladu s výsledky projednání.
Městský úřad Dubňany, který zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti
podle § 24 stavebního zákona, jako pořizovatel ve smyslu § 6 odst. 2 stavebního zákona, podle § 53 odst. 1
stavebního zákona s použitím § 55b odst. 7 stavebního zákona, ve spolupráci s určeným zastupitelem
vyhodnotil výsledky projednání návrhu změny územního plánu a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy
návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 1 ÚP Dubňany (pozn. neboť nebyly
uplatněny žádné námitky proti návrhu Změny č. 1 ÚP Dubňany, návrh rozhodnutí o námitkách nebyl
zpracován). Tento návrh doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a
vyzval je, aby k němu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska.
Obsah kapitoly:
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu jako nadřízeného orgánu
D01

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

D02

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, oddělení hygieny obecné a komunální
územního pracoviště Břeclav a Hodonín, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

D03

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav,
Nám. TGM 2957/9a, 690 02 Břeclav

D04

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní třída 25, 695 35 Hodonín

D05

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, tř. bří. Čapků 3, 695
01 Hodonín

Pozn.
Další stanoviska ve smyslu § 55b odst. 7 stavebního zákona nebyla uplatněna a má se tedy za to, že ostatní
dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán s předloženými návrhy pořizovatele souhlasí.
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Změna č. 1 ÚP DUBŇANY
Dohoda výsledků projednání návrhu s dotčenými orgány a krajským úřadem jako nadřízeným orgánem

DOHODA VÝSLEDKŮ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S DOTČENÝMI ORGÁNY A
KRAJSKÝM ÚŘADEM JAKO NADŘÍZENÝM ORGÁNEM
Pořad. Číslo

D01

Dotčený orgán
(identifikační údaje)

Datum doručení

14. 09. 2021

MUDU/3058/2021

Název:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.
ředitel odboru hornictví
Ochrana nerostného bohatství

Působnost na úseku:
Adresa / sídlo

Č.j.

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, ve smyslu
ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáváme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:
S návrhem vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Dubňany souhlasíme bez připomínek.
Odůvodnění:
Na základě naší připomínky bude v textové části výroku a ve srovnávacím textu doplněna tato podmínka využití plochy Z81
(1.2) zasahující do chráněného ložiskového území (CHLÚ) č. 26090000 Dubňany I: „Jižní část zastavitelné plochy zasahuje
do vymezeného CHLÚ. Její využití pro navržený účel je podmíněno naplněním zákonného ustanovení podle zvláštního
právního předpisu týkajícího se umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním.“
Dále bude opravena hranice dobývacího prostoru č. 40121 Dubňany II. Ostatní připomínky dotčených orgánů, oprávněných
investorů a veřejnosti k návrhu Změny č. 1 ÚP Dubňany se pozemků pod ložisky, dobývacím prostorem či CHLÚ netýkají,
takže jejich vyhodnocení nemá na ochranu a využití nerostného bohatství na správním území města žádný vliv. K návrhu
Změny č. 1 ÚP Dubňany nebyly uplatněny žádné námitky.
VYHODNOCENÍ STANOVISKA
Na základě vyhodnocení stanoviska lze konstatovat, že pořizovatel s dotčeným orgánem dohodl návrh vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu změny ÚP.
Pořad. Číslo

D02

Dotčený orgán
(identifikační údaje)

Adresa / sídlo

Datum doručení

29. 09. 2021

Č.j.

MUDU/3231/2021

Název:

Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v
Brně

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Jaroslava Švarcová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
územního pracoviště Břeclav a Hodonín

Působnost na úseku:

Ochrana veřejného zdraví

Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako dotčený orgán ochrany
veřejného zdraví místně příslušný dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“), a věcně
příslušný dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., § 4 odst. 2 písm. b) a § 53 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební
zákon“), v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také
„správní řád“), uplatňuje toto stanovisko:
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně souhlasí s návrhem vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu změny č. 1 územního plánu Dubňany.
ODŮVODNĚNÍ
KHS JmK byl dne 08.09.2021 Městským úřadem Dubňany, Nám. 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany, IČO 284882, jako
příslušným pořizovatelem změny č. 1 územního plánu (dále také „ÚP“) Dubňany, v souladu s ustanovením § 53 odst. 1
stavebního zákona doručen návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 ÚP Dubňany ze dne
06.09.2021.
K návrhu změny č. 1 ÚP Dubňany uplatnila KHS JmK stanovisko dle § 55b stavebního zákona dne 01.03.2021pod číslem
jednacím KHSJM10909/2021/HO/HOK.
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Změna č. 1 ÚP DUBŇANY
Dohoda výsledků projednání návrhu s dotčenými orgány a krajským úřadem jako nadřízeným orgánem
Předmětný návrh vyhodnocení připomínek byl ze strany KHS JmK posouzen ve smyslu § 2 správního řádu, a to v rozsahu
požadavků na ochranu veřejného zdraví vyplývajících ze souvisejících ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. a právních
předpisů prováděcích, mj. nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve
znění pozdějších předpisů.
Při posuzování KHS JmK postupovala v souladu s § 3 správního řádu tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti, a ve smyslu § 50 odst. 1 správního řádu KHS JmK uvážila skutečnosti známé z moci úřední a skutečnosti
obecně známé a podklady vyhodnotila ve smyslu § 50 odst. 4 správního řádu dle své úvahy, při níž se primárně s ohledem
na charakter připomínek a s ohledem na návaznost jejich obsahu k problematice ochrany veřejného zdraví zabývala
identifikací potenciálních zdravotních rizik pro dotčenou skupinu populace vystavenou rizikovým faktorům životních
podmínek, a to v souvislosti se změnami, které vyplynuly z projednání připomínek, a které budou pravděpodobně
předmětem následné úpravy návrhu změny ÚP.
Po zvážení všech aspektů KHS JmK dospěla k závěru, že úpravy návrhu změny ÚP nebudou provedeny v dimenzích zcela
vylučujících řešení případných střetů zájmů v navazujících řízeních, a lze důvodně předpokládat, že v navazujících řízeních
bude možno zajistit řízení zdravotních rizik ve smyslu § 77 odst. 1, 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. a proto stanovila tak, jak
je uvedeno ve výrokové části tohoto stanoviska.
VYHODNOCENÍ STANOVISKA
Na základě vyhodnocení stanoviska lze konstatovat, že pořizovatel s dotčeným orgánem dohodl návrh vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu změny ÚP.
Pořad. Číslo

D03

Dotčený orgán
(identifikační údaje)

Adresa / sídlo

Datum doručení

29. 09. 2021

Č.j.

MUDU/3243/2021

Název:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový
úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Pavel Zajíček
vedoucí Pobočky Břeclav

Působnost na úseku:

Pozemkových úprav

Nám. TGM 2957/9a, 690 02 Břeclav

Dílčí stanovisko k návrhu vyhodnocení výsledků projednání návrhu změny územního plánu
Změna č. 1 ÚP Dubňany
Žádost MěÚ Dubňany ze dne 6.9.2021 – MUDU/2949/21
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín pro zpracování společného
koordinovaného stanoviska k návrhu vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu Změny č.1 ÚP Dubňany sděluje
následující:
V katastrálním území Dubňany probíhají komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“). V současné době je v rámci
tohoto řízení rozpracován plán společných zařízení (dále jen „PSZ“).. Připravujeme rozšíření obvodu KoPÚ a s tím spojené
práce, jako např. zaměření polohopisu nebo zjišťování průběhu hranic na obvodu. V rámci přípravných prací byly na konci
roku 2020 stanoveny nároky vlastníků, vypořádány námitky i nesouhlasy účastníků. V souvislosti se změnami na obvodu
budou vyhotoveny soupisy nároků pro nové vlastníky, pro vlastníky pozemků neřešených a provedena aktualizace nároků
stávajících vlastníků ve vztahu k nově vzniklým skutečnostem. Prozatím nebyl vypracován návrh nového uspořádání
pozemků.
V obvodu KoPÚ se nachází navrhované dílčí změny 1.2 (Z 81 – Změna využití pozemku p.č. 3105/7 z plochy smíšené
nezastavěného území - krajinná zeleň SNK na plochu zemědělskou – drobná farmářská činnost – zastavitelné plochy) a 1.3
(Z 82 – Změna využití části plochy zemědělské – orné půdy NZO na plochu dopravní infrastruktury – účelové komunikace
DU – zastavitelné plochy), která je podle výkresu základního členění území částečně situována na p.č. 3404/17 ve
vlastnictví České republiky, ve správě SPÚ.
Zahrnutí pozemků, které jsou řešeny v pozemkových úpravách, do zastavitelného území schválením změny územního
plánu (tj. aktualizace zastavitelných ploch včetně konkrétních navrhovaných změn 1.2 a 1.3), se jeví jako nové skutečnosti
a měly by být zohledněny při aktualizaci soupisu nároků z podstaty § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění, podle kterého lze pozemky v zastavitelných plochách řešit v
pozemkových úpravách jen se souhlasem jejich vlastníka.
V případě, že bychom při projednávání nároků od některých vlastníků souhlas neobdrželi, museli bychom konkrétní
pozemky z pozemkových úprav vyloučit.
Stávající cesta, která je zřejmě řešena dílčí změnou č. 1.3 (Z82) je zakreslena v předběžném PSZ, který vychází z platné
územně plánovací dokumentace a je projednáván ve sboru zástupců vlastníků při KoPÚ v k.ú. Dubňany. V případě
schválení změny ÚP budou nové skutečnosti zapracovány a projednány na sboru. Pozemky budou podle schváleného PSZ
nově řešeny návrhem nového uspořádání pozemků. Možnost zanesení změn do PSZ také záleží na stavu jeho
rozpracovanosti. Po zápisu pozemkové úpravy do katastru nemovitostí je schválený plán společných zařízení podkladem
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Změna č. 1 ÚP DUBŇANY
Dohoda výsledků projednání návrhu s dotčenými orgány a krajským úřadem jako nadřízeným orgánem
pro aktualizaci územního plánu.
Žádáme Vás, aby byla zajištěna vzájemná komunikace mezi zpracovateli územního plánu a pozemkové úpravy. Pro řízení
o pozemkových úpravách je podstatné sdělení o připravovaných nebo schválených změnách ÚPD, pokud se nachází v
obvodu a týkají se řešených pozemků. Proto Vás žádáme o průběžné informace k nově vzniklým skutečnostem.
Pro úplnost sdělujeme k následujícím
vyhodnocení stanoviska S02 (Ministerstvo průmyslu a obchodu), že pro aktuální data a podklady v digitální podobě ke
stanovenému dobývacímu prostoru č. 40121 DP Dubňany II lze kontaktovat také organizaci MND a.s., se sídlem Hodonín,
Úprkova 807/6.
vyhodnocení stanoviska S07 (Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje). V případě zapracování
krajského cyklistického koridoru nadmístního významu žádáme o sdělení trasy a dalších podkladů, které by mohly být
podstatné pro zapracování do PSZ.
Dílčí stanovisko Státního pozemkového úřadu, odboru vodohospodářských staveb
kontaktní osoba Mgr. Bc. Miroslav Říčař, tel.: +724 614 032, e-mail: m.ricar@spucr.cz
K návrhu změny č. 1 územního plánu Dubňany se OVHS nebude vyjadřovat, na k. ú. Dubňany se nenacházejí žádné
stavby vodního díla v příslušnosti hospodaření SPÚ.
VYHODNOCENÍ STANOVISKA
Skutečnosti vyplývající z probíhajících komplexních pozemkových úprav byly vzaty na vědomí. Na základě vyhodnocení
stanoviska lze konstatovat, že pořizovatel s dotčeným orgánem dohodl návrh vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu změny ÚP.
Pořad. Číslo

D04

Dotčený orgán
(identifikační údaje)

Adresa / sídlo

Datum doručení

01. 10. 2021

Č.j.

MUDU/3261/2021

Název:

Městský úřad Hodonín, odbor životního
prostředí

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Jarmila Kotrlová
vedoucí odboru životního prostředí

Působnost na úseku:

Ochrana přírody a krajiny
Ochrana vod
Ochrana lesa
Odpadové hospodářství

Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Podáním ze dne 8.9.2021 obdržel odbor životního prostředí MěÚ Hodonín žádost o stanovisko k „Návrhu vyhodnocení
výsledků projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Dubňany“.
Zadavatel: Město Dubňany, Nám. 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany, IČ 00284882
Pořizovatel: Městský úřad Dubňany, Nám. 15. Dubna 1149, 696 03 Dubňany, červenec 2021
Stanovisko k návrhu vyhodnocení výsledků projednání návrhu změny č.1 ÚP Dubňany:
ad 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny sdělujeme následující: Nemáme připomínek. Bylo vyhověno připomínkám v
celém rozsahu.
ad 2) Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem, zákonem o vodovodech a kanalizacích a jejich prováděcích předpisů
sdělujeme následující:
• nadále požadujeme doplnit řešení odkanalizování ploch dotčených dílčí změnou 1.4, tj. rozšíření využití
pozemků p.č. 3529, 3530, 3531, 3532 a 3533 z plochy zemědělské – zahrádkářských lokalit NZZ na plochu
smíšenou obytnou SO.
• vzhledem k tomu, že stávající ÚP řeší odkanalizování levé strany ul. Nádražní od křižovatky s ul.
Hodonínskou až po ulici Františka Vlacha, takovým řešením (tj. provést protlaky pod komunikací v rámci
plánované rekonstrukce vodovodního přivaděče, který trasu přípojek kopíruje), které je v současné době
neakceptovatelné. Jelikož stavba vodního díla „Dubňany – Mutěnice, zkapacitnění přívodního řadu“ byla povolena
k užívání dne 9.5.2016, č.j. MUHO 32420/2016 a v rámci uvedené stavby nedošlo k napojení nemovitostí po levé
straně ul. Nádražní od křižovatky s ul. Hodonínskou až po ulici Františka Vlacha na kanalizaci, požadujeme nový
návrh řešení odkanalizovaní této lokality doplnit do změny č.1 územního plánu.
ad 3) Z hlediska odpadového hospodářství: k návrhu vyhodnocení výsledků projednání návrhu změny č.1 ÚP Dubňany
Stránka 5

Změna č. 1 ÚP DUBŇANY
Dohoda výsledků projednání návrhu s dotčenými orgány a krajským úřadem jako nadřízeným orgánem
nemáme připomínky.
ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší: Stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování
vydává dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší Krajský úřad (v tomto případě Krajský úřad Jihomoravského
kraje, odbor ŽP).
ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme: bez připomínek.
ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: k návrhu vyhodnocení výsledků projednání návrhu změny č.1 ÚP
Dubňany nemáme připomínky.
VYHODNOCENÍ STANOVISKA
Ad 1) Vyhodnocení dílčího stanoviska z hlediska ochrany přírody a krajiny:
Na základě vyhodnocení stanoviska lze konstatovat, že pořizovatel s dotčeným orgánem dohodl návrh vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu změny ÚP.
Ad 2) Vyhodnocení dílčího stanoviska vodoprávního úřadu:
Z uplatněného stanoviska vyplynul požadavek na doplnění řešení odkanalizování ploch dotčených dílčí změnou 1.4.
Zastavitelná plocha č. 1.4 je ovšem vymezena v bezprostředním sousedství navrženého kanalizačního řadu (pozn.
kanalizace je navržena kolem severního okraje zastavitelné plochy) a předpokládá se napojení této části zájmového území
na tento navržený kanalizační řad. Z hlediska koncepce odkanalizování je tedy požadavek naplněn. Současně není
předmětem řešení ÚP blíže upřesňovat polohu veřejné části kanalizace uvnitř zastavitelné plochy příp. trasování
kanalizačních přípojek. Jedná se již o konkrétní řešení, které bude navrhováno v rámci navazujících stupňů projektových
dokumentací konkrétních záměrů. V tomto smyslu (a detailu) ÚP nepředjímá žádné možné budoucí řešení.
Z uplatněného stanoviska dále vyplynul požadavek na řešení odkanalizování nemovitostí při levé straně ulice Nádražní od
křižovatky s ulicí Hodonínská až po ulici Fr. Vlacha. Změna č. 1 ÚP Dubňany má ovšem zastupitelstvem města předem
schválený obsah, její návrh je zpracován a projednáván pouze v rozsahu měněných částí dosavadního ÚP a daný
požadavek nesměřuje k žádné z pořizovaných dílčích změn. Zároveň se jedná o požadavek, který je řešen již v rámci
dosavadního ÚP Dubňany a v tomto smyslu se ÚP navrženou změnou nijak nemění.
Pořizovatel způsob vypořádání výše uvedených požadavků dne 04. 11. 2021 osobně zkonzultoval a dohodl s vodoprávním
úřadem.
Na základě vyhodnocení stanoviska lze konstatovat, že pořizovatel s dotčeným orgánem dohodl návrh vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu změny ÚP.
Ad 3) Vyhodnocení dílčího stanoviska z hlediska odpadového hospodářství:
Na základě vyhodnocení stanoviska (pozn. nebyly uplatněny žádné připomínky) lze konstatovat, že pořizovatel s dotčeným
orgánem dohodl návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny ÚP.
Ad 4) Vyhodnocení dílčího stanoviska z hlediska ochrany ovzduší:
Na základě vyhodnocení stanoviska (pozn. nebyly uplatněny žádné připomínky) lze konstatovat, že pořizovatel s dotčeným
orgánem dohodl návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny ÚP.
Ad 5) Vyhodnocení dílčího stanoviska z hlediska ochrany ZPF:
Na základě vyhodnocení stanoviska (pozn. nebyly uplatněny žádné připomínky) lze konstatovat, že pořizovatel s dotčeným
orgánem dohodl návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny ÚP.
Ad 3) Vyhodnocení dílčího stanoviska z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích:
Na základě vyhodnocení stanoviska (pozn. nebyly uplatněny žádné připomínky) lze konstatovat, že pořizovatel s dotčeným
orgánem dohodl návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny ÚP.
Pořad. Číslo

D01

Dotčený orgán
(identifikační údaje)
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Datum doručení

19. 10. 2021

Č.j.

MUDU/3523/2021

Název:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského
kraje, územní odbor Hodonín

Osoba oprávněná jednat:

plk. Ing. Jarmila Brázdová
rada, ředitelka ÚP Hodonín

Působnost na úseku:

Ochrana obyvatelstva

Změna č. 1 ÚP DUBŇANY
Dohoda výsledků projednání návrhu s dotčenými orgány a krajským úřadem jako nadřízeným orgánem
Adresa / sídlo
tř. bří. Čapků 3, 695 35 Hodonín
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JmK“) v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou oznámením č. j.: MUDU/2949/21 ze dne 6.9. 2021.
K předmětné dokumentaci vydává HZS JmK souhlasné stanovisko.
Odůvodnění:
Z výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Dubňany je zřejmé, že nebudou dotčeny naše zájmy dle
požadavků ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, proto HZS JmK
rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
VYHODNOCENÍ STANOVISKA
Na základě vyhodnocení stanoviska lze konstatovat, že pořizovatel s dotčeným orgánem dohodl návrh vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu změny ÚP.

Zpracoval Bc. Tomáš Konečný
ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva obce
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