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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 
OZNÁMENÍ 

  
Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Hustopeče, příslušný úřad územního plánování podle § 6                
odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění a podle § 25 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, oznamuje, že 
Zastupitelstvo města Klobouky u Brna vydalo na svém zasedání dne 22.10.2015 usnesením č. 13/15/9 ZM  
podle § 6 odst. (5) písm. c) a podle § 43 a § 54 odst. (2) stavebního zákona, s použitím ustanovení § 13 
odst. (1) a (2) vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a její přílohy č. 7, v souladu s ustanoveními 
§ 171 až 174 správního řádu 

 
 

Změnu č. 1 územního plánu Klobouky u Brna  
 

formou opatření obecné povahy. 
 
Vzhledem ke  značnému rozsahu opatření obecné povahy se Změna č. 1 územního plánu Klobouky u Brna  
nezveřejňuje na úřední desce v úplném znění. Podle  § 172 odst. (2) správního řádu se uvádí tyto základní 
údaje: 
 
Změna č. 1 územního plánu Klobouky u Brna mění Územní plán Klobouky u Brna, který byl schválen 
usnesením Zastupitelstva města Klobouky u Brna dne 23.02.2012 a vydán Opatřením obecné povahy, které 
nabylo účinnosti 31.03.2012. 
Předmětem Změny č. 1 územního plánu Klobouky u Brna jsou dílčí změny označené jako 1.1 až 1.7,  
v plochách P85, P86, P87, P88, P89, P90, P91. Změna č. 1 územního plánu Klobouky u Brna vymezuje 
v průmyslové zóně podél komunikace III/4189 plochy smíšené výrobní. Současně je Změnou č. 1 územního 
plánu Klobouky u Brna měněno funkční využití části stávající plochy BD - plochy bydlení v bytových domech 
na plochu BR - plochu bydlení v rodinných domech a nově jsou stanoveny podmínky pro realizaci 
navrhovaných funkcí v plochách přestavby. Lhůta pro pořízení všech územních studií s výjimkou plochy BR 
Z02, včetně jejich schválení pořizovatelem a vložení dat do Evidence územně plánovací činnosti, se 
stanovuje na 2 roky od vydání Změny č. 1 územního plánu Klobouky u Brna .  
 
Územní plán Klobouky u Brna se dotýká zájmů všech obyvatel města Klobouky u Brna s trvalým bydlištěm 
na jeho území, fyzických a právnických osob podnikajících podle zvláštních právních předpisů, které mají               
na území města Klobouky u Brna své sídlo, všech subjektů hájících na území města Klobouky u Brna 
veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů a vlastníků všech nemovitostí v k. ú. Klobouky u Brna                                    
a v k. ú. Bohumilice. 
 
Změna č. 1 územního plánu Klobouky u Brna je závazný dokument pro rozhodování v území.  



MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE 
Dukelské nám. 2/2, 693 17  Hustopeče 

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

 

 

Telefon: 
Fax: 

519 441 094 
519 413 184 

IČ:         00283193 
DIČ:      CZ00283193 

E-mail: 
Internet: 

podatelna@hustopece-city.cz 
www.hustopece-city.cz 

 

 
Změna č. 1 územního plánu Klobouky u Brna je v plném rozsahu včetně její grafické části vystavena                            
k nahlédnutí po celou dobu zveřejnění této veřejné vyhlášky na Odboru regionálního rozvoje Městského 
úřadu Hustopeče, v kanceláři č. 644, a na webových stránkách města Hustopeče, www.hustopece-city.cz, 
v oddílu městský úřad - struktura a činnost - odbor regionálního rozvoje - soubory odboru - vydané územně 
plánovací dokumentace správního obvodu Hustopečsko – Klobouky u Brna.      
Tato veřejná vyhláška bude podle § 173 odst. 1 správního řádu vyvěšena na úřední desce Městského 
úřadu Hustopeče a na jeho elektronické úřední desce s adresou www.hustopece-city.cz a na úřední desce 
Městského úřadu Klobouky u Brna a na jeho elektronické úřední desce www.kloboukyubrna.cz. 
 
Změna č. 1 územního plánu Klobouky u Brna bude po nabytí účinnosti uložena u Městského úřadu Klobouky 
u Brna, u stavebního úřadu v Kloboukách u Brna, u úřadu územního plánování Městského úřadu Hustopeče 
a u Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně.   
 
 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření 
obecné povahy nelze podle § 173 odst. (3) správního řádu podat opravný prostředek.  
  
 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
Ing. arch. Lydie Filipová 
vedoucí odboru regionálního rozvoje  
 
 
 
 
 
 
Na úřední desce Městského úřadu Hustopeče a na úřední desce Městského úřadu Klobouky u Brna byla 
tato vyhláška vyvěšena po dobu 15 dnů a současně byla shodně zveřejněna i způsobem umožňující dálkový 
přístup, což níže uvedený pracovník potvrzuje.  
 
 
 
Vyvěšeno dne:                     Sejmuto dne: 
 
Jméno a podpis, úřední razítko:                               Jméno a podpis, úřední razítko: 
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