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Zveřejnění Územního plánu Hrušovany u Brna a míst, kde je možno do něj a do jeho 

dokladové dokumentace nahlížet 
    

Městský úřad Židlochovice (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 

odst.(1) písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") na základě usnesení zastupitelstva obce o pořízení  

ÚP Hrušovany u Brna (dále jen ÚP) pořídil v souladu s ustanoveními stavebního zákona výše uvedený 

ÚP a zveřejňuje jej v souladu s § 165 odst. (3)  stavebního zákona  způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Opatření obecné povahy, jímž byl ÚP vydán, je  zveřejněno na webových stránkách města 

Židlochovice – www.zidlochovice.cz. 

 

Dále oznamuje dotčeným orgánům, že Územní plán Hrušovany u Brna zastupitelstvo obce 

Hrušovany u Brna vydalo na svém zasedání dne 18.3.2019  pod číslem usnesení č.9/2/2019 . 
Opatření obecné povahy č.1/2019, jímž byl ÚP vydán, nabylo účinnosti dne 3.4.2019. 

 

Územní plán Hrušovany u Brna v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a 

úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje 

Jihomoravského kraje. Stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 

plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje 

zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, pro veřejně prospěšné stavby, pro 

veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch a 

koridorů. Územní plán je vydán pro celé území obce Hrušovany u Brna. 

 

Do listinné podoby ÚP (a ostatních částí opatření obecné povahy, kterým byl vydán) je 

možno nahlédnout na Městském úřadě  Židlochovice, odbor životního prostředí  a stavební úřad  – 

úřad územního plánování  a na Obecním úřadu Hrušovany u Brna, zejména v úřední dny v úředních 

hodinách, jinak dle telefonické dohody.  

Do dokladů o pořizování ÚP lze nahlédnout na Obecním úřadu Hrušovany u Brna po řádném ukončení 

procesu pořízení dle §165 stavebního zákona. 
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