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Zidlochovice 9.4.2009

oznámení

o woÁHÍztitĚHy e.v Územnino plÁt.tu nnĚsrn (dále jen Únm;Žot.ocHovlcE

a o místech, kde je možno nah|édnout do zemně p|ánovaci dokumentace změny a její
dokIadové části

Poiizov.ate| návrhu změny e.v Úptvt Žid|ochovice, Městsk! iad Žid|ochovice, Masarykova 1oo,
66701 Zid|ochovice, odbor zemního p|ánování a stavební iad , oznamuje v sou|adu s $ 165 odst.2
zákona č. .|83/2006 Sb., o zemním p|ánování a stavebním iádu, Že

zastupitelstvo obce Židlochovice w4alo u.snesenim č.25 bod í3 dne 25.2.2009
změnu č.|V UPM Zidlochovice

opatiení obecné povahy, jímŽ by|a změna č. tv ÚpM Židbchovice vydána, naby|o tičinnosti dne
13.3.2009.

Návrh změny sestává z 12 dí|tích změn, které se dotfkají pieváŽně změny ve vyuŽití p|och
v zastavéném (zemí a nemají vliv na širší r]zemní \rztahy' Město |eŽí cca 20km jiŽně od Brna, jeho
\^'znam je pievážně ku|turní a správní, zemědě|skf a pr mys|ov'.|. NadmístnÍ vlznam má h|avně jako
centrum správní, jako obec s rozšíienou p sobností vykonává státní správu pro 24 oko|ních obcí.
Změna mění fuknční vyuŽití v zastavěném zemí tak, aby odpov|dalo norn|m potiebám síd|a a
umoŽni|o větší f|exibi|itu využití p|och' v zastavěném zemí je měněna vfznamná p|ocha pro dopravu,
která bude umoŽ ovat vybudování |DS uz|u a obnovu Že|ezniění trati Žid|ochovice - Hrušovany. Dá|e
změna vymezuje na jihu k.tj. v návaznosti na zastavěné zemí nové plochy pro technickou
vybavenost a smíšené p|ochy vfroby a s|uŽeb.

Do změny e.v Úpm Žid|ochovice a její dok|adové dokumentace je možno nah|édnout na
Městském iadě Zid|ochovice, odbor investic a místního hospodáňstv| a na MěU Zid|ochovice,
odbor zemního p|ánování a stavební iad - Íad zemního plánování, dveie č.318 zejména
v iední dny pondě|í a stieda 8.00 - 17.00 hodin, j inak d|e telefonické dohody.
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