
  

Městský úřad Luhačovice  
odbor stavební – územní plánování 
nám. 28. října 543, 763 26  Luhačovice 
 

 

 
Spis.zn.: 14444/2018///Ma Č.j.: MULU -19042/2018/24/Mal Luhačovice, dne 22.10.2018 
Vyřizuje: Ing.Marcela Malá (tel. 577 197 454) 
 

 

Oznámení o zveřejnění Územní studie veřejného prostranství Luhačovice, ul. 

Masarykova, ul. Družstevní , ul. Zahradní čtvrť 
 

Městský úřad Luhačovice, odbor stavební jako příslušný orgán obce (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů Vám v souladu s ustanovením § 166 odst. 3  
 
 

oznamuje 

 

údaje o zveřejnění  Územní studie veřejného prostranství Luhačovice, ul. Masarykova, ul.Družstevní, 

 ul. Zahradní čtvrť 

        
 

1. Pořizovatel schválil možnost využití Územní studie veřejného prostranství Luhačovice dle § 25 
stavebního zákona a vložil data o této studii do evidence územně plánovací činnosti dne 31.1.2018. 

 
2.  Územní studie veřejného prostranství Luhačovice je uveřejněna na adrese 

http://www.mesto.luhacovice.cz/12608-uzemni-studie 
 

 
3. Územní studie veřejného prostranství Luhačovice  je uložena u: 

a) Městského úřadu Luhačovice, odbor stavební  (pořizovatel) 
b) Města Luhačovice-odbor správy majetku 
c) Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu 

 
       4. Údaje o Územní studii jsou zveřejněny na adrese: 
           http://www.mesto.luhacovice.cz/24963-oznameni-o-zverejneni-udaju 
 
 
 
Ing. Vladislav Běhunek 
vedoucí stavebního odboru 
 
 
 
 

Obdrží: 

1. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: scsbwku 
2. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r 
3. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u 
4. Ministerstvo zdravotnictví, ČIL, IDDS: pv8aaxd 
5. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, IDDS: 9gsaax4 
6. Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s ne. majetkem, odbor  správy majetku Brno, IDDS: hjyaavk 
7. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, IDDS: dkkdkdj 
8. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
9. Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Zlínský kraj, IDDS: hq2aev4 
10. Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, nám.28.října, 763 23 Luhačovice 
 

http://www.mesto.luhacovice.cz/12608-uzemni-studie
http://www.mesto.luhacovice.cz/24963-oznameni-o-zverejneni-udaju

