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Dle rozdělovníku

O znám ení
o zveřejnění údajů o vydané Z m ěně ě. 1 územ ního plánu B řezolupy

Městský liřad Uherské Hradiště odbor stavebního tiřadu a životního prostředí (SŽP), jako
příslušný orgán obce - tiřad územního plánování (dále pořízovatel) příslušný podle
ustanovení § 6 odst. 1 písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
oznam uje
v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 stavebního zákona
údaje o vydané Zm ěně ě. 1 územ ního plánu Březolupy následně :

1.

Změna č. 1 územního plánu Březolupy byla vydána zastupitelstvem obce Březolupy dne
22.7.2015 opatřením obecné povahy 1/2015, usnesením číslo 6/2015, a je jí vydání nabylo
účinnosti dne 8.8.2015.

2.

Dokumentace Změny č. 1 Územního plánu Březolupy je uložena u :

a)
3.

Pořizovatele - Městský úřad Uherské Hradiště, odbor SŽP, úřad územního plánování
Dokumentace Územního plánu Březolupy zahrnující právní stav po vydání změny č. 1 je
uložena u :
a)
b)
c)
d)

Pořizovatele - Městský úřad Uherské Hradiště, odbor SŽP, úřad územního plánování
Stavebního úřadu - Obecní úřad Bílovice
Obce Březolupy
Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu
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4.

D oklady o pořízení Z m ěny č. 1 územ ního plánu B řezolupy js o u uloženy u obce
B řezolupy a u p ořizovatele, kde je m ožné do nich nahlížet.

5.

Ú daje o územ ním plánu B řezolupy js o u zveřejněny na adrese :
h ttp ://w m v .m esto -u h .cz/A rticles/6 2 4 5 1 -2 -B rezo lu p v .asp x

^MĚSTSKÝ ÚŘAD
JHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor stavebního úfadu
Ing. Kateřina Sklenářová
® životního prostředí
referent úřadu územ ního plánování
O dbor stavebního úřadu a životního prostředí
M ěstský úřad U herské H radiště

R ozdělovník :

- Krajský úřad Zlínského kraje, třída T.Bati 3792, PS 220, 761 90 Zlín
- odbor životního prostředí a zemědělství
- Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 3792, PS 220, 761 90 Zlín
- odbor dopravy a silničního hospodářství
- Městský úřad Uherské Hradiště, Protzkarova 33, 686 01 Uh. Hradiště
- odbor stavebního úřadu a životního prostředí
- oddělení dopravního úřadu
- oddělení stavebního odboru a památkové péče
- oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí

- Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
- Obv. Báňský úřad , Cejl 13, 601 42 Brno
- Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor surovinové politiky. Na Františku 32, 110 15 Praha
- Krajská hygien. Stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín I
- Státní pozemkový úřad Uherské Hradiště, Protzkarova ul.1180, 686 01 Uh.Hradiště
- Ředitelství hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, územní odbor Uh.Hradiště,
B.Němcové 834, 686 01 Uh.Hradiště
- Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží L.Svobody 12, 110 15 Praha 1
- Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám. 4, 128 01 Praha
2
- Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Zlínský kraj, areál Svit - budova č. 12,
760 01 Zlín
- Krajská veterinární správa Zlín, Lazy V 654, 760 01 Zlín
- ČR - Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany územních
zájmů, Svatoplukova 84, 602 10 Brno
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