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Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Hustopeče, ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební 
zákon) 

oznamuje vydání 

  
Územního plánu Hustopeče. 

 
Územní plán Hustopeče vydalo Zastupitelstvo města Hustopeče svém 16. zasedání dne 10.10.2013 podle   
§ 6 odst. 5 písm. c), podle § 54 odst. 2 stavebního zákona a § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy.  
Územní plán Hustopeče nabyl účinnosti dne 5.11.2013. 
Územní plán Hustopeče je územně plánovací dokumentace vydaná pro celé území města Hustopeče. 
Územní plán v souvislostech a podrobnostech zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu 
s platnou územně plánovací dokumentací kraje a s politikou územního rozvoje. Územní plán stanoví 
základní koncepci rozvoje území města, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, 
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména 
zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 
znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní 
rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Územní plán Hustopeče se dotýká zájmů 
všech obyvatel města Hustopeče s trvalým bydlištěm na jeho území, fyzických a právnických osob 
podnikajících podle zvláštních právních předpisů, které mají na území města Hustopeče své sídlo, všech 
subjektů hájících na území města Hustopeče veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů a vlastníků 
všech nemovitostí v k. ú. Hustopeče u Brna.  
Projektantem územního plánu byl Ing. arch. Michal Hadlač, autorizovaný architekt ČKA 03 497. 
Nabytím účinnosti Územního plán Hustopeče pozbyl platnosti Územní plán sídelního útvaru Hustopeče 
a všechny jeho následně pořízené změny.  
Územní plán Hustopeče je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
 
Do dokumentace Územního plánu Hustopeče je možno nahlížet na na Stavebním úřadu Městského úřadu 
Hustopeče a na Krajském úřadu Jihomoravského kraje Brno. Do dokumentace Územního plánu Hustopeče 
a do jeho dokladové dokumentace lze nahlížet na Odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Hustopeče.  
Do dokumentace Územního plánu Hustopeče je možno nahlížet rovněž dálkovým přístupem 
na internetových stránkách města Hustopeče, http://www.hustopece-city.cz, městský úřad – vydané územní 
plány. 

 
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 
 
Ing. arch. Lydie Filipová 
vedoucí odboru regionálního rozvoje 

http://www.hustopece-city.cz/
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Dotčené orgány jednotlivě 
 

1. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Břeclav, Smetanovo nábřeží 13, 690 02, Břeclav, 
ybiaiuv 

 

2. Krajská hygienická stanice JMK, územní pracoviště Břeclav, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, jaaai36 

 
3. Krajská veterinární správa SVS pro JMK, Palackého třída 174, Brno 612 38, yq78byg 

 

4. MěÚ Hustopeče, OŽP, ORR - památková péče, OD, z34bt3y 
 

5. Ministerstvo dopravy ČR, odbor infrastruktury a ÚP, nábřeží L. Svobody 1222/12, PO BOX 9,  

 

110 15 Praha 1, n75aau3 

 
6. Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor surovinové politiky, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, bxtaaw4 

 

7. Státní pozemkový úřad, pracoviště Břeclav, nám. T. G. M. 3, 690 15 Břeclav, z49per3 

 

8. MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno, 9gsaax4 

 
9. Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 601 42 Brno, 95zadtp 

 

10. MO ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno, hjyaavk 
 

11. ČR - Státní energetická inspekce, Opuštěná 4, Brno 602 00, hq2aev4 

 
12. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné nám. 1585/9, Praha 110 00 

 

 

 


