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dle rozdělovníku 
 
 
 

Oznámení zveřejnění údajů o vydané změně č. 8 Územního plánu sídelního útvaru 
Horní Lhota 

 
Městský úřad Luhačovice, odbor stavební, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování 
(dále pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), oznamuje v souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona 
 
 

údaje o vydané změně č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Horní Lhota, a to: 
 
 

1) Změna č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Horní Lhota, která byla vydána formou opatření 
obecné povahy č. 2/2013 Zastupitelstvem obce Horní Lhota, dne 11. 12. 2013, pod č. 
usnesení zastupitelstva  180/25/2013 nabyl účinnosti dne 30. 12. 2013 

 
2)  Územní plán Slavičín je uložen u: 

 
- pořizovatele – Městský úřad Luhačovice, odbor stavební 
- stavebního úřadu, Městského úřadu Luhačovice 
- Obce Horní Lhota 
- Krajského úřadu Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu 

 
3)  doklady o pořízení změny č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Horní Lhota jsou uloženy u 

pořizovatele a následně budou předány obci Horní Lhota, kde je možné do nich nahlížet. 
 

4)  Údaje o vydané změně č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Horní Lhota jsou zveřejněny na 
adrese: 
http://www.mesto.luhacovice.cz/24963-oznameni-o-zverejneni-udaju 

 
 
 
 
 
Ing. Vladislav Běhunek 
vedoucí stavebního odboru 
 
 



  

 
 

 
Obdrží: 
dotčené orgány 
1. Zlínský kraj, odbor živ. prostředí a zemědělství, IDDS: scsbwku 
2. Městský úřad Luhačovice, odbor životního prostředí, nám. 28. října č.p. 543, 763 26  Luhačovice 
3. Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku 
Brno, IDDS: hjyaavk 
4. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, IDDS: 9gsaax4 
5. Ministerstvo zdravotnictví, ČIL, IDDS: pv8aaxd 
6. Správa CHKO Bílé Karpaty, IDDS: f53dynz 
7. Obvodní báňský úřad, IDDS: 95zadtp 
8. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u 
9. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r 
10. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
 
na vědomí 
11. Obec Horní Lhota, IDDS: e9wara4 
12. Zlínský kraj, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: scsbwku 
 
 


