
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ  
 
 

Obec s rozšířenou působností – MěÚ Znojmo, odbor výstavby, který na žádost obce Korolupy dle § 6 odst.1 
písm. c)  zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, pořizuje územně plánovací dokumentaci pro obec Korolupy, oznamuje  podle ustanovení § 47 odst. 
2 stavebního zákona  zahájení projednání 
 

NÁVRHU ZADÁNÍ   
ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROLUPY 

 
Návrh zadání Změny č.1 územního plánu obce je zpracován na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 
Korolupy o pořízení územního plánu v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona a § 11 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti.  
 
Návrh zadání  Změny č.1 územního plánu obce Korolupy bude vystaven k veřejnému nahlédnutí 
v termínu od 23.1.2012 do 22.2.2012 (zejména v úředních hodinách) na Obecním úřadu 
Korolupy a na odboru výstavby, oddělení územního plánování Městského úřadu ve Znojmě, 
Obroková 10, 3. patro, dv.č.  416 (rovněž zejména v úředních hodinách). 
 
 
Ve stanovené lhůtě mají všechny dotčené fyzické a právnické osoby možnost se s projednávanou 
dokumentací seznámit a nejpozději do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání návrhu zadání       
na úřední desce  tj. do 22.2.2012 mohou písemně sdělit své připomínky  na adresu: MěÚ ZNOJMO, 
ODBOR VÝSTAVBY, ODD.ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo.  
Podle ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona se k připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě nepřihlíží. 
 
Poznámka:   
Návrh dokumentace v elektronické podobě si můžete prohlédnout na webové stránce s adresou 
http://gis.znojmo.cz – projekt územní plány, dále v seznamu obcí vyhledat příslušnou obec.  V novém okně 
se zobrazí informace o platné i projednávané ÚPD. Dokumentace je po stanovenou dobu vystavena 
k nahlédnutí rovněž na webové stránce obce Korolupy http://www.obec-korolupy.cz/ .  
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Korolupy a MěÚ Znojmo po dobu 30 dnů 
ode dne vyvěšení oznámení. 
 
 
 
Ve Znojmě dne: 11.1.2012 
 
Vyvěšeno dne:…23.1.2012…..……. 
 
Sejmuto dne:…………………………… 
 
 
 
 

      Dana Spoustová 
referent oddělení územního plánování 

 

http://gis.znojmo.cz
http://www.obec-korolupy.cz/

