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O Z N Á M E N Í 

O VYDÁNÍ  ZM ĚNY č. VI ÚZEMNÍHO PLÁNU  M ĚSTA ( dále jen ÚPM ) ŽIDLOCHOVICE , 
 

a o místech, kde je možno nahlédnout do územně plánovací dokumentace změny a její dokladové části 
 
Pořizovatel návrhu změny č. VI ÚPM Židlochovice, Městský úřad Židlochovice, Masarykova 100, 66701 Židlochovice, 
odbor územního plánování a stavební úřad, oznamuje v souladu s § 165 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, že  
 
zastupitelstvo města Židlochovice vydalo na svém zasedání dne 27.7.2011 usnesením č. 6a/7.1  změnu č. VI 

ÚPM Židlochovice 
 
Opatření obecné povahy, jímž byla změna č. VI ÚPM Židlochovice vydána, nabylo účinnosti dne 18.8.2011. 
 
Návrh změny sestává z dílčích změn, a to : 
- vymezením plochy pro bydlení v rodinných domech a plochy veřejných prostranství v lokalitě na okraji východní části 

města – úpatí Výhonu, ulice nad Farou ( Z2/VI ) 
- vymezení regulativu plochy smíšené obytné a plochy veřejných prostranství v centru města, naproti historické budovy 

radnice a to na nároží náměstí a ulice Komenského ( Z1/VI ) včetně podmínky - prostorová regulace bude stanovena 
regulačním plánem dle podmínek zadání 

- vymezení regulativu smíšené plochy obchodu a služeb s prostorovým regulativem 2 plná nadzemní podlaží ( Z3/VI ) 
v centru obce  na ulici Legionářská ( pozemek p.č. 1539 v k.ú. Židlochovice a dům č.p. 98). 

 
Změna č. V ÚPM Židlochovice byla zařazena do složky s platnou ÚPD města a její dokladová dokumentace je 
založena také na úřadu územního plánování MěÚ Židlochovice, dveře č. 318. 
 
S pozdravem  
 
OTISK RAZÍTKA 
Ing. Karel Suchánek 
vedoucí OUPSÚ  
 

 


