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 Oznámení o vydání Změny č.I regulačního plánu Moutnice, lokalita Z5 

a o místech, kde je možno nahlédnout do územně plánovací dokumentace a její dokladové části 
      

Pořizovatel Změny č.I regulačního plánu Moutnice, lokalita Z5 (dále jen  Změny RP), Městský úřad 
Židlochovice, Masarykova 100, 66701 Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, oznamuje 
v souladu s § 165 odst. (3)  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů, že: 

 
zastupitelstvo obce Moutnice vydalo na svém zasedání dne 29.9.2020  

pod číslem usnesení 11/99/2020/Z 
Změnu č. I regulačního plánu Moutnice,  lokalita Z5 

 
Opatření obecné povahy č.2/2020, jímž byla Změna RP vydána, nabylo účinnosti dne 15.10.2020.. 
 
Jedná se zejména o tyto změny: 

• zmenšení plochy Z5, která byla vyvolána změnou č. 1 ÚP Moutnice 
• změna umístění obratiště vozidel 
• možnost umisťovat v území  rodinné domy samostatně stojící, dvojdomy i řadové domy 
• úprava hranic pozemků  

 
Do Změny č.I regulačního plánu Moutnice, lokalita „Z5“ a úplného znění regulačního plánu po 
změně č.I regulačního plánu Moutnice, lokalita „Z5“ a ostatních částí opatření obecné povahy, 
kterým byla změna vydána, je možno nahlédnout na Městském úřadě  Židlochovice, odbor životního 
prostředí  a stavební úřad  – úřad územního plánování  a na Obecním úřadu Moutnice, zejména v úřední 
dny, jinak dle telefonické dohody. Dle §165 odst. 1) byla ÚPD poskytnuta také Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje.    
 
Do dokladové dokumentace změny lze nahlédnout na Obecním úřadu Moutnice po řádném ukončení 
procesu pořízení  dle §165 stavebního zákona. 
        
Opatření obecné povahy, jímž byla změna vydána a úplné znění regulačního plánu po změně č.I, je také 
uveřejněno na webových stránkách města Židlochovice – www.zidlochovice.cz 
 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Milan Komenda 

Vedoucí odboru životního prostředí a stavební úřad MěÚ Židlochovice 
 


