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Zveřejnění Změny č. IV ÚP Židlochovice a zveřejnění úplného znění ÚP Židlochovice
po vydání této změny
a míst, kde je možno nahlédnout do Změny č. IV ÚP Židlochovice a její dokladové části
Městský úřad Židlochovice (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6
odst.(1) písmeno a) 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
změny č. IV ÚP Židlochovice (dále jen změny ÚP) pořídil v souladu s ustanoveními stavebního zákona
výše uvedenou změnu ÚP a zveřejňuje v souladu s § 165 odst. (3) stavebního zákona způsobem
umožňujícím dálkový přístup změnu ÚP a úplné znění ÚP Židlochovice po vydání této změny.
Opatření obecné povahy, jímž byla změna vydána a úplné znění územního plánu po změně, je zveřejněno
na webových stránkách města Židlochovice – www.zidlochovice.cz.
Dále pořizovatel oznamuje, že:
 změnu ÚP zastupitelstvo města Židlochovice vydalo na svém zasedání dne 24.6.2020 pod číslem
usnesení č.2020/14/20.
 opatření obecné povahy č.1/2020, jímž byla Změna ÚP vydána, nabylo účinnosti dne 10.7.2020.
 změna obsahuje zejména:
- vymezení zastavitelné plochy Z63 pro občanské vybavení komerční na severním předměstí a
stanovení podmínek pro její využití
- vymezení plochy přestavby P15 pro veřejná prostranství – komunikace v severně v návaznosti na
Sídliště Družba a plocha pro asanaci pro komunikační propojení silnice II/425 a ulice
Masarykova
 do listinné podoby změny ÚP (a ostatních částí opatření obecné povahy, kterým byla změna vydána)
a úplného znění územního plánu Židlochovice po změně je možno nahlédnout na Městském úřadě
Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, zejména v úřední dny v úředních hodinách,
jinak dle telefonické dohody.
 do dokladů o pořizování změny ÚP lze nahlédnout na Městském úřadu Židlochovice po provedení
úkonů dle §165 stavebního zákona.
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