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OZNÁMENÍ 

o zveřejnění údajů o schválené Územní studii „Kojetínská – jih, Miňůvky“  

 
         Městský úřad Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování a státní památkové 
péče, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení     
§ 6 odstavce 1 písmena c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  
 
oznamuje 

 
v souladu s ustanovením § 166 odstavce 3 a v souladu s ustanovením § 20 odstavce 2 stavebního  
zákona 
 
údaje o schválené Územní studii „Kojetínská – jih, Miňůvky“: 

 
1.  Územní studie „Kojetínská – jih, Miňůvky“  byla schválena  pořizovatelem  podle § 30 odstavce 4    
     v souladu s § 25 stavebního zákona dne 17. srpna 2017. 
 
2.  Územní studie „Kojetínská – jih, Miňůvky“ je uložena u: 
     a)  pořizovatele – Městský úřad Kroměříž,  stavební úřad,  oddělení územního plánování a státní  
          památkové péče, 1. máje č.p. 3191, 767 01  Kroměříž, 
     b)  Městského úřadu  Kroměříž,  stavební úřad,  oddělení  územního  rozhodování  a stavebního  
          řádu, 1. máje č.p. 3191, 767 01  Kroměříž, 
     c)  Města  Kroměříže,  Městský úřad  Kroměříž,  odbor rozvoje města,  Velké náměstí č.p. 151/1,  
          767 01  Kroměříž, 
 
3.  Doklady o pořízení  Územní studie „Kojetínská – jih“  jsou uloženy u pořizovatele,  kde je možné  
     do nich nahlížet. 
  
4.  Údaje o Územní studii „Kojetínská – jih, Miňůvky“ je zveřejněna na adrese:  
     http://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/uzemni-studie/. 
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Rozdělovník:    na doručenku 
 
- dotčené orgány státní správy 

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, koordinované stanovisko, Husovo náměstí č.p. 534,       
767 01  Kroměříž, 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, třída Tomáše Bati č.p. 21,                
761 90  Zlín, 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, třída Tomáše Bati č.p. 21,               
761 90  Zlín, 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče, třída Tomáše Bati č.p. 21, 761 90  Zlín, 
Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická č.p. 1442/65,                
100 10  Praha 10, 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova č.p. 1159/3, 779 00  Olomouc, 
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12,  
110 15  Praha 1, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví, Na Františku č.p. 1039/32,  
110 15  Praha 1, 
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí č.p. 375/4, 128 01  Praha 2, 
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Brno, 
Svatoplukova č.p. 2687/84, 662 10  Brno,  
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3,  
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl č.p. 13, 601 42  Brno, 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01  Zlín, 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, Nerudova č.p. 450/9a, 767 01  Kroměříž, 
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č.p. 853, 760 01  Zlín,  
Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj, Lazy V. č.p. 654, 760 01  Zlín, 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí č.p. 1585/9, 110 00  Praha 1. 
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