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ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

 Zpracování změny č.1 ÚP Popice objednala u firmy Ing arch Ivo Kabeláč, autorizovaný 
architekt (ČKA 00618, ochr. známka LAND-studio) obec Popice. 
 Zakázka je zpracována v rámci uzavřené smlouvy o dílo - zak. č. 1104. 
 

 Obsah dokumentace odpovídá zákonu č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhlášce 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti a vyhlášce č. 501/2006 Sb. 
o obecných požadavcích na využívání území.  
 Formální členění textové části ZÚP bylo striktně převzato dle přílohy č. 7 k vyhlášce 
č 500/2006 Sb. Obsah podle vyhlášky č. 500/2006 Sb. se tak stal osnovou. 
 
Základní použité podklady : 
 

- Digitální vektorová mapa 1: 2 000, data poskytnutá pořizovatelem, 
- Územní plán (ÚP) Popice 2008,  
- Upravené Zadání změny č. 1 ÚP Popice 2011, 
- Územně analytické podklady ORP Hustopeče, 

 


