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M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   I V A N Č I C E 
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice 

odbor regionálního rozvoje 

 

Č.j.: S-MI 6655/2021-UUP-Če-2              tel: 546419469                     V Ivančicích dne     

Vyřizuje: Ing. Pavel Červený                 E-mail:  cerveny@muiv.cz                   6.4.2021 

 

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 

Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, Palackého 

náměstí 196/6, 664 91 Ivančice,  jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce 

Senorady, v souladu s ustanovením § 50 odst.(3)  zákona č.183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.  

 

 oznamuje zveřejnění Návrhu změny č. 1 územního plánu Senorady , 

 
Nahlédnutí do  Návrhu změny č. 1 územního plánu Senorady bude umožněno ode dne 

vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce a to u pořizovatele na odboru regionálního 

rozvoje, úřadu  územního  plánování  Městského  úřadu Ivančice,   Palackého náměstí 

196/6, 664 91 Ivančice (nejlépe  po telefonické domluvě na telef. čísle 546 419 469) nejlépe v 

úřední dny  Po a St  v době od 7,30 do 17,00 hodin a na Obecním úřadě Senorady, 

Senorady č. 120, 675 75 Mohelno nejlépe v pracovních dnech  Po - Pá 8 - 13 hodin a každý 

třetí pátek v měsíci 18 - 20 hodin (nejlépe po telefonické domluvě na telef. čísle 

568 642 033) nebo dálkovým přístupem na elektronické úřední desce na adrese 

www.ivancice.cz  .  

 

Návrh změny č. 1 územního plánu Senorady se tímto předkládá veřejnosti k uplatnění 

připomínek, které mohou být  uplatněny písemně u pořizovatele ve lhůtě  do 30 dnů ode 

dne doručení veřejné vyhlášky na úřední desce (vyhláška je doručena  patnáctým dnem po 

jejím vyvěšení). K připomínkám uplatněným po stanovené lhůtě se nepřihlíží.  

 

 

 
                                                                                           „otisk úředního razítka“      Josef  Coufal v.r.                         

                                                                                                                                                            

                                                             Ing.  Josef  C o u f a l    

                vedoucí odboru regionálního rozvoje                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                           „otisk razítka“   
 

 

 

 

 

 

 

Příloha:    Návrh Změny č. 1 územního plánu Senorady    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úředních deskách obce Senorady a MěÚ Ivančice a zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup do 24.5.2021. 

 

mailto:cerveny@muiv.cz
http://www.ivancice.cz/
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Doručí se: 

k vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce: 

MěÚ Ivančice, OVV - podatelna, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice 

Obec Senorady, Senorady č. 120, 675 75 Mohelno  

 

 

k vyvěšení veřejné vyhlášky  způsobem umožňujícím dálkový přístup: 

MěÚ Ivančice, OVV - p. Tichý, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice 

Obec Senorady, Senorady č. 120, 675 75 Mohelno  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne…………….                                      Sejmuto dne……………….. 
                              

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.ivancice.cz úřední deska). 

 

Potvrzení zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup  

(www.ivancice.cz  úřední deska): 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne…………….                                      Sejmuto dne…………… 
                                                              

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na elektronické úřední desce: 
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