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OZNÁMENÍ 

o zveřejnění údajů o vydané Změně č. 1 Územního plánu Lutopecny  

a Úplného znění Územního plánu Lutopecny po vydání změny č. 1 

 

Městský úřad Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad 

územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

oznamuje 

v souladu s ustanovením § 165 odstavec 1 a 3 ve spojení s ustanovením § 20 odstavec 2 stavebního 

zákona 

údaje o vydané Změně č. 1 Územního plánu  Lutopecny  

a Úplného znění Územního plánu Lutopecny po vydání změny č. 1 

1. Změna č. 1 Územního plánu Lutopecny byla vydána formou opatření obecné povahy č.1/2022 

Zastupitelstvem obce Lutopecny dne 12. září 2022 a nabyla účinnosti dne 28. září 2022. 

2. Změna č.1 Územního plánu Lutopecny a Úplné znění Územního plánu Lutopecny po vydání změny 

č.1 jsou uloženy u: 

a) pořizovatele – Městský úřad Kroměříž, Stavební úřad, oddělení územního plánování, 1. máje 

č.p.3191, 767 01 Kroměříž 

b) Městského úřadu Kroměříž, Stavební úřad, oddělení územního rozhodování a stavebního řádu, 1. 

máje 3191, 767 01 Kroměříž 

c) Obce Lutopecny, Lutopecny 1, 767 01 Kroměříž 

d) Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, třída Tomáše Bati 

č.p. 21, 761 90 Zlín 

3. Doklady o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Lutopecny jsou uloženy na Obecním úřadě 

Lutopecny, kde je možné do nich nahlížet. 

4. Údaje o Změně č. 1 Územním plánu Lutopecny a Úplném znění Územního plánu Lutopecny po 

vydání změny č. 1 jsou zveřejněny na internetové adrese:   

http://www.mesto-kromeriz.cz/uzemniplany.asp 

 

 

otisk úředního razítka 

 

Ing. Pavla Litvinová 

referentka stavebního úřadu 

Městského úřadu Kroměříž 
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